
V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 

o 

ARSSKRIFT 

1990 

Femtionionde årgången 



Tryck: CW Carlssons Eftr. Tryckeri AB, 
Vänersborg 1990 
Bokbinderi: Wickströrns Bokbinderi, Uddevalla 



Tegelbruk i Vänersborg 
av 

Stellan Granat 
Del I. 

Som byggnadsmaterial är teglet uråldrigt. I Norden anses den äldsta te
gelbyggnaden vara Gurulösa kyrka i Skåne vilken 1191 invigdes av ärke
biskop Absalon. Teglet har sedan dess förekommit i byggnader runt om 
i landet, men Sverige har ändå till långt fram i tiden varit ett land med 
en dominerande träbyggnadstradition. I många äldre stenbyggnader är 
det heller inte teglet utan gråstenen som kommit till heders. 

Den stad som under 1640-talet växte fram på det gamla Huvudnäs sä
teri sedan Brätte borgare 1642 blivit beordrade att flytta var en stad med 
många nybyggarproblem. Den nya staden Vänersborg, som fick sina 
stadsprivilegier l februari 1644, var en trästad och skulle så förbli i år
hundraden. I mångt och mycket kan sägas att intrycket av trästad inte 
förändrades i Vänersborg förrän under 1950- och framför allt 1960-
talens stora stadsförändringar runt om i landet som även på gott och ont 
svepte över Vänersborg. Då revs och/eller förändrades väsentliga och 
sammanhängande trähusmiljöer i centrala staden, samtidigt som staden 
växte ut och nya bostadsområden uppfördes och då oftast i sten och te
gel. 

Dock anlades samtidigt med den nya staden på 1600-talet ett tegel
bruk på västra sidan om Vassbotten, Vänerns sydligaste vik. Detta 
bruk, Kasen, hade namn om sig att tillverka ett tegel av högsta kvalitet i 
klass med det holländska klinkert som var ett eftertraktat byggnadsma
terial. Detta bruk var i verksamhet i runt 220 år. Samtidigt anlades yt
terligare bruk under 1700- och 1800-talen runt Vassbotten i en omfatt
ning som gjorde tegeltillverkningen till en av de stora och viktiga indu
strigrenarna i staden vid sidan av Tändsticksfabriken och skofabriken. 
Genom tekniska förändringar och byggindustrins förvandling kom 
dock tegelbruken att läggas ned och försvinna. De tre sista var Teng
grenstorp som brann ned sommaren 1959 samt Fridhem och Nabbens
berg, vilka lades ned på mitten av 1960-talet för att rivas 1972. Vad som 
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nu återstår är rester av en del lertäckter som man kan upptäcka här och 
var i naturen. För övrigt finns inga spår av denna omfattande industri
gren. Genom Tändsticksfabrikens nedläggning efter Krugerkrachen och 
skofabrikens upphörande 1969 har stadens näringsliv också genomgått 
stora förändringar. 

Ehuru Vänersborg var att betrakta som en trästad har tegelbruken 
dock haft avsättning av sina varor. Två viktiga förutsättningar för en 
livskraftig tegelindustri har funnits här, dels goda råvarutillgångar dels 
goda transportmöjligheter. Båtfrakterna har varit av stor betydelse för 
avsättning kring Vänerhamnarna och inte minst till Göteborg som un
der 1800-talets andra hälft var en stad i kraftig tillväxt. Vad gäller längre 
transporter är det troligt att dessa först under 1800-talet blivit ett pro
blem, ty av allt att döma har Kasens tegelbruk under 1600- och 1700-
talen haft sin avsättning i staden med omnejd. Tegeltillverkningen runt 
om i landet har tilllångt fram i tiden dominerats av många men små en
heter som betjänat ett mindre område. Då man under 1700-talets andra 
hälft byggde slussarna i Karls grav för att förbinda Vänern med Väster
havet togs ej teglet från Kasens tegelbruk utan man anlade ett särskilt 
tegelbruk för ändamålet vid Brinkebergskulle. Visserligen krävde dessa 
slussar ett särskilt välbränt klinkert som skulle tåla undervattensmur
ning men viktigt var även att ha tillverkningen så nära som möjligt för 
att slippa svåra och tunga transporter. Detta bruk lades dock ner runt 
sekelskiftet 1800. Vid samma tidsperiod anlades även ett bruk vid Nab
bensberg vid Karl grav utlopp ur Vänern vilket, ehuru med förnyat 
byggnadsbestånd, fortsatte sin verksamhet in på 1960-talet. På 1830-
talet startades Skavens tegelbruk och 1845 Starkekärr, sedemera Frid
hems bruk från 1907 samt år 1899 Vänersborgs tegelbruk och slutligen 
1907 Tenggrenstorps tegelbruk. Härigenom kom en omfattande tegelin
dustri att blomstra runt om Vassbottenviken vid vilken man hade last
bryggor och särskilda båtar som fraktade teglet. De senaste decennierna 
utvecklades dock landsvägstransporterna alltmer. 

Efter 1777 års stadsbrand i Vänersborg kom staden att återuppbyggas 
såsom en trästad. Efter nästa stora stadsbrand 4 november 1834 försök
te man i mesta möjliga mån få stadens invånare att vid återuppförandet 
av sina brunna fastigheter i största möjliga omfattning begagna sig av 
sten, vilket ej lyckades i önskad omfattning. Dock infördes bestämmel
ser i den nya byggnadsstadgan att träbyggnader ej fick uppföras utan 
brandmurar, samt att takbeläggningen skulle vara antingen taktegel, 
skiffer eller plåt. Skiffer kom att bli ett icke ovanligt taktäckningsmate
rial i staden tack vare tillgången på skiffer från de dalsländska brotten. 
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Torv, halm, spån och näver förbjöds helt och hållet som taktäckning ef
ter 1834 års brand, vilken fått sin stora omfattning till följd av bl.a. el
den spritts från tak till tak med dessa lättantändliga nfaterialier. 

Stadens stenbyggnader blev få även efter 1834 års brand. Bland de få 
hus som klarat sig var kyrkan och residenset samt kronohäktet och kro
nobageriet, samtliga putsade byggnader med stomme av gråsten. Efter 
branden uppfördes några stenhus. Två viktiga byggnader för den arki
tektoniska utformningen av delar av centrum var Strömmerska (ur
sprungligen Spaakska) huset och Paalzowska (ursprungligen Malmska) 
huset vilka belägna å ömse sidor av Fisketorget flankerade residenset. 
Båda husen uppfördes i rött tegel och försågs med putsade pilastrar och 
gesimeser och kom att i förhållande till övrig bebyggelse utgöra en en
hetlig sammanhållen arkitektoniskt rumsbildning som öppnade sig mot 
hamnen och Dalbob ron, alltså mot den väg ankommande resenär mötte 
staden. Byggnaderna gavs en palatsartad arkitektonisk utformning. 

De två husen och det 1843-1844 tillbyggda residenset utgjorde här
igenom en för en småstad som Vänersborg en mycket ovanlig samman
hållen arkitektonisk skapelse, som tyvärr slogs sönder genom rivningen 
av Strömmerska huset 1975. Emellertid kan dessa tegelbyggnader ha på
verkat utvecklingen. Under 1800-talets andra hälft kom ett flertal 
offentliga byggnader att uppföras i tegel. Läroverket och stadshuset 
(stadshotellet) stod färdiga 1869 och var båda i tegel ehuru putsade lik
som Sparbankens hus av 1883. Andra hus av imponerande storlek och 
framträdande arkitektur var skofabrikens anläggning på Rengmanska 
lyckan, öster om staden liksom grannen, den numera rivna tändsticks
fabriken som efter upprepade bränder 1874 uppfördes i tegel och det in
tilliggande vattentornet från 1882 med sin påbyggnad 1910. Garveriet 
vid Vallgatan, på tomten för nuvarande Kommunhuset, uppfördes lika
ledes i tegel och den där mittemot liggande Flickskolan som stod klar 
1885. Arbetarföreningens hus uppfördes av rött tegel 1897. Dövskolor
na och lasarettet var andra byggnader som vid denna tid också nybygg
des vid denna tid och med tegel som byggnadsmaterial och i tidens ek
lektriserande stil. Dessa exempel på institutions- och fabriksbyggande i 
tegel kan även kompletteras med exempel på villa- och hyreshus i såväl 
Vänersborg som andra städer. Detta val av byggnadsmaterial, byggtek
nik och stilutformning låg i tiden och kom att bli ett av många uttryck 
för och resultat av de stora samhällsomvandlingar som följde av den 
framväxande industrialiseringen. Även själva tegelframställningen ge
nomgick en förändring från ett förindustriellt tillverkningssätt till ett 
allt rationellare och mer tekniskt präglat fabriksarbete. Detta gav en 
ökad produktion, som möjliggjorde byggnadsexpansionen. 
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I de ovan nämnda exemplen på det senare 1800-talets tegelbyggnader i 
Vänersborg har man mycket medvetet utformat en arkitektur som pas
sar teglet och som framhäver teglets egenyärde och möjligheter till ut
smyckning. Där så erfodrades fanns möjligheten till formpressat tegel 
för lister, bårder o.dy. Andra tegelbyggnader i staden var museet från 
1885-1886 vari man kombinerat tegel och putsytor samt Norra skolan 
från 1899. Även i framväxande orter som Trollhättan uppfördes inte 
minst offentliga byggnader i tegel. I det starkt exponerande Göteborg 
bör även för Vänersborgsbrukens tegelprodukter fått avsättning. En an
nan viktig avnämare för tegelbruken var jordbruket som efter 1800-
talets skiften var statt i en teknisk utveckling där bl. a. täckdikningen var 
en viktig del av jordbrukets effektivisering och för vilken en stor mängd 
rör i skilda dimensioner var av nöden. 

Kasen 
På västra sidan om Vänerns sydligaste vik Vassbotten, växte utanför det 
egentliga stadsområdet upp en oreglerad bebyggelse i Blåsut och Kasen
området redan tidigt under Vänersborgs stads tillvaro. Detta område 
tillhörde emellertid inte staden utan låg i Vassända Naglums socken. In
te minst var det personer med anknytning till sjöfartsyrken som slog sig 
ner här. Särskilt under 1700- och 1800-talen blev det också ett område 
som fick se en rad olika näringsgrenar växa fram inom sina gränser, inte 
minst sådana som var platskrävande eller eldfarliga. Inte minst eldfarli
ga verksamheter lades utanför staden då de i 1835 års byggnadsordning, 
vilken reglerade återuppbyggnaden av staden efter 1834 års stadsbrand, 
uttryckligen förbjöds inom stadsområdet. Man drev här under 
1600-1700 val becksjuderi och 1800-talet såg järngjuteri och varvsrö
relse och lädergarveri växa fram och 1847 anlades här ursprungligen Vä
nersborgs tändsticksfabrik som dock redan efter några år flyttade till 
öster om staden. 

Här kom också tre olika tegelbruk att drivas genom tillgång på lera 
och goda fraktmöjligheter sjövägen samt givetvis närheten till kunder i 
staden. Det var Kasen, Skaven och för en kort tid Lockerud. 

På Kasen, som var en utgjord till Lockerud anlades det första tegel
bruket i Vänersborgs omedelbara närhet. Det synes ha varit jämnårigt 
med den nya staden som hitflyttades 1643 från Brätte och fick sina pri
vilegier l februari 1644. Tegelbruket fick dela den unga stadens öde att 
skövlas genom krigshärjningarna under Hannibalfejden sommaren 
1644, men båda byggd~s idogt åter upp. 

Vid 1700-talets mitt ägdes Kasen av Anders lngman f. c:a 1700. Han 
blev efter tjänst i kammarkollegiet och kammarrevisionen landskamrer i 
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Älvsborgs län 1734 med assessors namn. Ar 1752 utnämndes han till 
borgmästare i Vänersborg och representerade även staden som riksdags
man. Borgmästare Ingman avled i juni 1761. Förutom fastighet inne i 
staden Vänersborg ägde han gårdar i Väne-Åsaka, samt Bryggum i 
Västra Tunhem samt Lockered med tegelbruket på Kasen. 

Runt 1770 innehades Kasens tegelbruk av rådman Ludolph i Väners
borg och därefter av Olof Lindqvist, borgmästare i Vänersborg 
1786-1797. Denne skänkte 13 juli 1794 tegel för ett värde av 16 R d 32 
sh. till Vassända Naglums kyrka som då skulle byggas och ersätta de bå
da medeltidskyrkorna i Vassända och Naglum. 

I akten till den karta som lantmätaren Hans Lindskog 1787 upprättat 
anger han att: "- - - ett tegelbruk är straxt utanför staden på dess 
vestra sida anlagdt som af nuvarande borgmästaren Olof Lindqvist in
nehafves, hvarest äfven tillverkas klinkert, som af Kongl. Commerce
collegium blifvit af lika godhet med den holländska befunnen 
- - -." En liknande uppgift lämnar Erik Tuneld i sin "Geographie 
öfver Konungariket Sverige" från 1793, nämligen: "---Nära sta
den åt Dalslandet finnes ett tegelbruk, hvarest tillverkas så god om icke 
bättre klinkert än den holländska. Omkring orten och äfven i Göteborg 
nyttjas denne klinkert at bekläda trähus med, hvilka deraf få ett längre 
bestånd och utseende som vore de af sten uppmurade. Till skorstenar 
och trappor är denne sten förträfflig. - - -" 

På 1790-talet innehade riksdagsmannen Hans Eriksson hälften av 
kronaskattehemmanet Lockerud samt Anders Andersson Lundbäck 
och rådmannen, sedemera borgmästaren i Vänersborg Jonas Krull en 
fjärdedel var därav, samt del av utjorden Kasen med tegelbruk. Enligt 
mantalslängden för år 1800 synes en Torsten Lindqvist övertagit Lund
bäcks del. När så laga skifte förrättades på Kasen 10 juli 1834 upprätta
des en karta av Olof Lund. Området med tegelbruket ägdes då till hälf
ten av vardera Marcus Hallgren (f. 1767 i Björsäter) och borgmästare, 
Jonas Krull, som 1811 fått kommerseråds titel. I akten upptas Hallgrens 
stuga och trädgård då han var bosatt på Kasen. Även Jonas Krull hade 
också en stuguplats med trädgård men var bosatt inne i staden där han 
ägde fastighet. Tegelbränningsugnarna synes man drivit gemensamt 
medan däremot de båda delägarna hade var sin lerkran till råvarans be
arbetning. Leran måste noga ältas och sandblandas innan den kunde 
formas till mursten, taktegel eller rör. Likaså hade de var sin torklada 
för det färdigformade teglet och Jonas Krull dessutom en tegellada eller 
tegelbod som den också kallas, samt ett oxstall. Troligtvis drevs lerkra
nen av en oxdragen vandring. Strax intill dessa anläggningar låg en 
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kfukmakarugn vilket tyder på att eventuellt sådan verksamhet även be
drevs vid tegelbruket. Under 1850-talet finns belägg för att på Kasen 
drevs en kakelugnsfabrik men om denna finns vid tiden för nämnda 
kartas upprättande inga uppgifter. De båda delägarna hade också var 
sin vedbacke precis intill brännugnarna, vilket tyder på att de var avsed
da för tegelbränningen. 

Den 4-5 oktober 1834 drabbades Vänersborg av en i praktiken totalt 
förintande stadsbrand, varvid kommerserådet Krull fick se sin stads
egendom gå upp i lågor. Hans hälsa som dessförinnan inte var stark 
knäcktes och han avled 20 januari 1835. I bouppteckningen av den 12 
februari 1835 upptas 114mantal Lockerud med halva utjorden Kase.n 
med tegelbruk till ett värde av 2000 Rd rmt. Tyvärr omnämns inte red
skap, enskilda hus och lager vid tegelbruket varför man ej får någon 
uppfattning av teknisk utrustning och produktionens art och omfatt
ning. 

Jonas Krulls arvingar behöll ej andelen i tegelbruket. Den förvärva
des av handlanden i Vänersborg Bengt Andersson som innehade de till 
sommaren 1846 då det 26 juli utbjöds på auktion tillsammans med 1/4 
mantal Lockerud samt landeriet Johanneberg och åker- och ängslyckan 
n:r 104 och 106 vid Torpavägen inom stadens område. Auktions
annonsen uppger att vid Kasens tegelbruk producerades årligen 120.000 
tak- och murtegeL Hans hustru Maria Magdalena Andersson f. Agrell 
avled 5 maj 1841. Bouppteckningsvärdet upptogs för l l 4 mantal Locke
rud till 3000 rd rmt och halva utjorden Kasen med tegelbruk till 1500 
samma mynt. Inte heller här tas redskap eller lager upp. 

Marcus Hallgren behöll sin andel som möjligen kan ha varit mer 
omfattande än den som Jonas Krull och sedan Bengt Andersson inneha
de ty den värderas till hela 6000 Rd rmt i bouppteckningen efter hans 
hustru Catharina Ulrika Hallgren f. Lindqvist som avled 9 maj 1837. 
Under 1840-talets första hälft överlät han sin andel i bruket till svärso
nen handlanden Anders Christoffer Backman, gift med Elisa Catharina 
Hallgren. Dock drev han ej själv tegeltillverkningen utan bruket var ut
arrenderat till gördelmakaren C.A. Hemström i Vänersborg som inne
hade arrendet till mitten av 1850-talet. Emellertid tvingades A.C. Back
man låta försälja Kasen med tegelbruket på exekutiv auktion 29 april 
1846. Köpare var läderfabrikören C.P. Hessler. Backman bodde med 
hustru, barn och svärfar kvar på Kasen till 1849 då familjen flyttade in 
till Vänersborg. 

C.P. H esslers innehav av Kasen blev kort. Han avled redan 13 augusti 
1846 och hans dödsbo försålde det i december 1847 till handlanden Carl 
Wilhelm Skarin i Vänersborg. 
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Under 1846 såldes även den andra delen av Kasen, vilken innehafts av 
Bengt Andersson. Den förvärvades av länsbyggmästaren Carl Johan 
Sahlin. Han förvärvade likaledes Lockerud där han anlade ett järngju
teri, varå till synes ha tillverkats bl.a. kokugnar, spisar, .Jwkkärl, grav
staket m.m. Även på Lockerud fanns ett tegelbruk vilket troligtvis var 
av endast parantetisk art. Redan i 1845 års mantalslängd anges det så
som nedlagt och i längden 1848 såsom "raserat och borttaget". Tegel
bruket på Kasen drevs dock som tidigare. På våren 1851 gick C.J. Sah
lin i konkurs. Av lager på tegelbruket fanns 15.000 taktegel av olika di
mensioner och 20.000 murtegeL Han utflyttade med sin familj till Öre
bro där han kom att verka som arkitekt. 

I februari 1852 utbjöds på auktion konkursmassans fasta tillgångar: 
1/4 mantal Lockerud med järngjuteri och halva utjorden Kasen med te
gelbruk. Annonstexten i Tidning för Wenersborgs stad och län uppger: 
"- - - På Lockeruds egendom, som har ett utomordentligt vackert 
och fördelaktigt läge vid sjön Vassbotten nära staden Wenersborg och 
är väl bebygdt för ståndspersoner, finns ett nyligen uppfördt och igång 
varande jerngjuteri med 2:ne kupolugnar samt modell- och filverkstad 
med svarfstolar och klensmedshärdar. På Kasen är ett i god t stånd va
rande tegelbruk för årlig tillverkning af 100.000 tak- och murtegel samt 
en trädgård med vackert läge - - -." Egendomen synes ej ha varit 
särskilt lättsåld ty auktionsannonsen återkom med likalydande innehåll 
med auktionen utlyst till först 6 maj och sedan 13 juli. Först i oktober 
meddelade Tidningen för Wenersborgs Stad och Län att herr material
förvaltare C.J. Fälling inköpt den fasta egendomen för 18.000 Rd rgd. 
Han var bosatt i Vänersborg och det var troligtvis därför han lät utan
nonsera som hyresledigt sex rum i tegelbruksbyggningen på Kasen jämte 
ladugård för åtta kor samt på Lockerud nio rum i fyra olika byggnader 
med eller utan potatishagar. Dessutom kunde två klensmeder få hyra 
plats i gjuteriet. Inte heller C.J. Fällings tid på Kasen blev långvarig ty 
redan till12 juli 1854 utannonserades både Lockerud och Kasen på auk
tion. Då uppges l/4 mantal Lockerud innehålla 98 tunnland och försett 
med ett tvåvånings coprs de logi innehållande sex rum och kök, källare, 
handkammare och skafferi samt brygghusbyggnad med fyra bonings
rum samt tillräckliga uthus. Samtliga byggnader hade uppförts 1847 och 
1848, alltså uppenbarligen av länsbyggmästaren Sahlin. I annonsen 
uppges även: "- --Invid sjön å egorne finnes ett större jerngjuteri, 
hvilket i en skicklig persons hand bör aflemna betydligt afkastning; vac
ker och vårdad skog till icke obetydligt avsalu, hamn- och lastageplats 
samt skeppsvarf. Inegorne äro i växelbruk---. Kasen 1/32 mantal 
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innehållande 25 kappland jord. Till denna invid Lockerud belägna egen
dom, som är försedd med nödige bonings- och uthusbyggnader, hörer 
tegelbruk i godt skick hvarest årligen tillverkas minst 120.000 tak- och 
murtegeL Här finns trädgård med goda fruktträd liksom tillräcklig lera 
för tegelbrukets driftning. Alla husen såväl å Lockerud som Kasen äro 
behörigen försäkrade. ---"Även denna del kom att förvärvas av 
handlande Carl Wilhelm Skarin i Vänersborg i vars ägo nu hela Kasen 
sammanförts. Han avled 13 januari 1857 och ärvdes av sina syskon, tre 
bröder och fem systrar. I bouppteckningen upptas fastigheten med 
byggnader, tegelbruk och inventarier, kranar, skottkärror m.m. till ett 
värde av 5300 Rd r:gd. Kasen utbjöds i februari 1858 på auktion och 
förvärvades då av brodern Paul Herman Skarin, likaledes handlande i 
Vänersborg. Han drev bruket vidare till 1864 då det lades ned till följd 
av Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga järnväg, som då började 
byggas för att stå klar 1867. Banvallen kom att gå tvärs över tegelbru
kets lertäckt vilket omöjliggjorde fortsatt tegeltillverkning på platsen till 
följd av bristande råvara. _ 

Kasen förblev i familjen Skarins ägo fram till1887 då egendomen sål
des tilllandssekreteraren Mats Zachrison. Mest känt kom dock Kasen 
att bli för en helt annan verksamhetsgren nämligen det utvärdshus som 
drevs av bröderna Skarin. Redan tidigare hade där funnits en stor träd
gård som varit öppen för allmänheten men 1852 öppnades ett värdshus 
som kom att bli ett av vänersborgarnas mest omtyckta nöjesställen. 
Bröderna Skarin lät uppföra såväl kägelbana som 1863 även en teater 
med 350 sittplatser. Värdhusrörelsen lades ner 1887. 

Samtliga landshövdingar i landet ålåg det att vart femte år insända 
s.k. landshövdingeberättelser om tillståndet i respektive län. För att få 
underlag till dessa ålades kronofogdarna i varje län att sända in nä
ringsstatistik till Konungens Befallningshavande. Den uppställdes hä
radsvis. Här kan man finna en del uppgifter om tegelbruk. Tyvärr är de 
ibland något summariska och för Älvsborgs läns vidkommande förstör
des nära nog fullständigt länsstyrelsens arkiv vid Vänersborgs stads 
brand 4-5 oktober 1834. 

År 1822 var Kasen det enda tegelbruket i Vassända gäll, det vill säga 
Vassända, Naglums och Väne Ryrs socknar, men på 1830-talet synes 
Skavens tegelbruk ha tillkommit och 1845 Starkekärr, serlemera Frid
hem. 

Under perioden 1837-1841 tillverkades årligen på Kasen cirka 
72.000 taktegel och lika många mursten. Under tiden fram till 1850-
talets mitt uppges i kronafogarnas näringsstatistik att de tre tegelbruken 
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på Kasen, starkekärr och Skaven tillsammans producerade 200.000 tak
tegel och 200.000 mursten. Från 1858 till in på 1860-talet anges den årli
ga produktionen på Kasen ha uppgått till 65.000 taktegel, lika många 
mursten och 30.000 dikesrör. I ett utdrag ur räkenskaperna för Kasen 
för år 1860, vilket bilagts det syneprotokoll som 1867 upprättades i ex
propriationsmålet mellan Paul H. Skarin och Uddevalla- Vänersborg 
- Herrljungabanan, anges dock följande produktionssifror: 69540 st. 
taktegel, 5490 st. sämre dito; 64807 st. mursten, 1150 st. sämre dito; 
38500 tegelrör samt 392 åspannor samt dessutom för egen byggnation 
51000 mursten och 6000 taktegel alltså sammanlagt 81000 taktegel, 
146000 st. mursten samt 65.000 tegelrör och de 392 åspannorna. 

Tegelbränningen var givetvis en energislukande verksamhet. Troligt
vis har tegelugnen eldats med ved. Emellertid presenterades 1859 i en ar
tikel i Tidning för Wenersborgs Stad och Län Paul Skarins experiment 
med brännämnen, vilket uppskattades ''- - - i en tid då skogarna 
blifva alltmer och mer medtagna och således tarfva en större omvård
nad---" Artikeln beskriver Paul Skarins försök med ljung sålun
da: "-- -Man upprycker ljungen (Erica vulgaris) med sina rötter 
och bildar deraf knippen af 6 ä 8 tums genomskärning och 6 ä 7 qvarters 
längd, hårdt tilldragna med band af vide eller annat mjukt träslag och 
på detta sätt hoplagda att rottrådarna blandas öfverallt i knippan. Den
na utställes därefter till torkning i fria luften och är färdig att användas 
efter åtta dagar från upptagningen, såvida nemligen torrväder förevarit 
under större delen af mellantiden. En sådan knippa svara fullkomligt 
mot ett större kastvedträd. ---Tillsammans med torf är ljung ett 
synnerligen nyttigt brännämne, enmedan denna sednare bränner raska
re än torfen, som deraf upplifvas ock sålunda fortare åstadkommer den 
önskade värmen. Ljung sålunda upptagen har tillsammans med vanlig 
bränntorf varit använd vid tegelbränning och dervid lemnat ett tiii
fredsställande resultat. Till uppvärmning af ugnar för brödbakning har 
ljung ensamt åstadkommit samma värme som med eldning af ved. 

" 
Av 1867 års syneprotokoll framgick även att Skarin i hög grad använt 

sig av torv från en intilliggande torvmosse vilket nedbringat omkostna
derna väsentligt. Det påpekades likaså att tegelbruket kunde drivas med 
bra förtjänst genom en god tillgång på lera och genom goda lastnings
möjligheter vid stranden, vilket framgångsrikt befordrade såväl minut
som partiförsäljningen. Tegel har alltid varit en vara som man genom 
dess tyngd och skrymmande volym helst fraktat båtledes. Genom järn
vägens framdragande avskars man från lastningsplatsen och lertäckten 
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hamnade precis under järnvägsbankens fyllnadsmassor och gjordes 
obrukbar. Paul Skarin anförde: "---Att detta tegelbruk gått total
förlorat genom jernvägsanläggningen är följaktligen en förlust för ega
ren af aldra största betydelse. Detta visades också i samma stund som 
lertäkten togs af bolaget i anspråk ty tegeltillverkningen måste i samma 
stund inställas så att sista bränningen fick försiggå med endast half in
stättning. -- -" 

Paul H. Skarin krävde 25.000 Rd rmt som lösen för det nedlagda te
gelbruket samt ytterligare summor för andra intrång som järnvägsbyg
gandet medfört för honom. I en osignerad artikel i Tidning för Weners
borgs Stad och Län klandrades herr Skarin kraftigt för sina som artikel
författaren ansåg ohemula ersättningsanspråk från ett företag som var 
av betydelse för samhället i stort. De 1200 rdr rmt som blev den slutgilti
ga ersättningssumman betecknas som ''- - - en summa som också af 
den allmänna åsikten på platsen i rikt mått motsvarar det verkliga vär
det.---" Samtidigt påpekades också att många av dem som bränn
märkt herr Skarin för hans höga anspråk själva spekulerat i lika höga el
ler t.o.m. än oförsyntare anspråk. Tegelbrukets öde var beseglat och 
dess verksamhet upphörde helt. 

I anslutning till Kasens tegelbruk fanns även en kakelugnsfabrik som 
också den ägdes av först Carl Wilhelm Skarin och därefter av brodern 
Paul Herman Skarin. När den började sin verksamhet har jag inte kun
nat utröna men i februari 1853 annonserar man om dess produkter i 
Tidning för Wenersborgs Stad och Län. Den verkar då inte helt nyan
lagd. "Kasans kakelugnsfabrik. Till salu finnas hvita och gula kakelug
nar och kunna sådana erhållas då reqvisition inlemnas uti handlanden 
C.W. Skarins salubod där priskurant finnes, lemnas äfven upplysningar 
och prof förevisas på flera sorter efter olika modeller då fabrikör E. 
Ahlqvist vid fabriken efterfrågas som uppgör ackord för uppsättningen. 
Kakelugnar, som reqvireras lemnas fritt i staden eller å skutbord. In
packning i lådor verkställes tilllågt pris och afsändning sker genast då 
bestämd reqvisition ingått. Uti reqvisitionen bör rummets storlek och 
höjd utsättas och om kakelugnen skall placeras uti ett hörn eller å slät 
vägg." 

Fabriken utarrenderades till kakelugnsmakaremästaren C. Staack. 
Han flyttade in till Vänersborg vintern 1858-1859 och började sin 
verksamhet i fastigheten belägen i nordvästra hörnet av Nygatan -
Vallgatan. Kasens Kakelugnsfabrik utannoserades på arrende men fick 
ej någon ny arrendator ty i såväl 1859 som 1860 års näringsstatistik från 
kronofogden uppges den vara nedlagd, varefter den ej mer omtalas. 
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Vid utforskandet av tegelproduktionens omfattning, inriktning, tek
nisk utrustning, arbetsorganisation och arbetsmetoder har det varit 
omöjligt att få fram önskade uppgifter då bruksägarnas och arrendato
rernas enskilda arkiv inte längre finns kvar. Detta är tyvärr fallet med 
flertalet tegelbruk då arkiven oftast försvunnit med bruken och därige
nom starkt begränsat vår kunskap om den tidiga industrihistorien. 

Brinkebergskulle tegelbruk 
Kasens tegelbruk kom under långa tider att vara det enda i Vänersborg 
och dess omedelbara närhet. Först under 1700-talets andra hälft kom 
två nya anläggningar till, nämligen vid Brinkebergskulle och Nabbens
berg. Tegelbruket vid Brinkebergskulle anlades i det bestämda syftet att 
producera byggnadsmaterial till den framväxande slussleden Trollhätte 
kanal. Planer på denna kanalled som skulle sammanbinda väst- och öst
kusterna hade redan under 1500-talet vuxit fram hos statsmakterna. De 
första försöken gjordes under Karl IX:s regeringstid 1599-1611 då 
Karls grav började grävas ut från Vassbottenviken ner till Göta älv för 
att man sålunda skulle kunna passera fallen vid Vargön. Mer än en 
flottningsled blev det dock inte. Den bärande iden var dock inte avskri
ven fastän åtskilliga problem av teknisk, praktisk och ekonomisk art la
de hinder ivägen varför det skulle dröja ända fram till 1700-talets mitt 
innan man åter med förnyad kraft tog sig an verket för att driva det till 
sin fullbordan. I augusti 1800 öppnades hela segelleden mellan Göte
borg och Vänern och 1832 hade Göta kanal tillkommit som samman
band Vänern med Östersjön. 

År 1762 stod den första slussen, "Grev Tessin" kallad, färdig som 
möjliggjorde seglation mellan Trollhättan och Vänersborg. Fraktfarten 
härigenom fick föga betydelse och omfattning på grund av den nya slus
sens obetydliga storlek. Man beslutade nästan genast om en ny slussan
läggning i Karls grav, vilken påbörjades 1772 och fick namnet Gustafs 
slussar. För att få fram byggnadsmaterial till denna jämförelsevis stora 
anläggning beslöts redan 1762 genom en överenskommelse mellan Kro
nan och handlanden i Göteborg Peter Samuelsson Bagge (f. 1710 d. 
1779) om anläggandet av tegelbruk vid Brinkebergskulle, eller rättare 
sagt ett cement- och klinkertverk. Det började uppföras året därpå. Ar
betet gick långt ifrån friktionsfritt och Kronan såg sig föranlåten att be
vaka sina intressen som Bagge fått stora förskott men utan att produk
tionen nämnvärt kommit igång! Peter Samuelsson Bagge blev också 
uppkallad till Stockholm för att förklara sig. Han ställdes även inför ett 
ultimatum att antingen fullgöra sina åligganden eller återbetala sina er-
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Strax nedanför Brinkebergsku/les skola syns invid Karls grav resterna av den s. k. Sohl
bergs damm, vilken ingick i områdets slussystem. Den påbörjades 1764 ochfullbordades 
1770. Strax bakom den låga stenmuren låg Brinkebergsku/les klinkert bruk. A v detta åter
står sedan länge inga synliga rester. T. v. om det höga trädet ligger Gustafs slussar. Foto 
c:a 1965 Ste/lan Granat. 

hållna förskott. Han falerade i att fullfölja avtalet varför Slussverksbo
laget för Kronans räkning inlöste bruket med byggnader och utrustning 
år 1770 för 10500 daler silvermynt men med avdrag för de 7000 som 
Bagge erhållit i förskott. Som ledare för bruket insattes direktören 
Bengt Andersson Qvist. Denne man hade troligtvis bättre förutsättning
ar att driva tegelbruket efter att ha studerat klinkerttillverkning i såväl 
Holland, England som Frankrike. Under 1771 uppgav han att bruket 
producerat 227.000 st. mursten vilket får anses som en avsevärd siffra. 
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Den övre och enda kvarstående av Gustafs slussar byggda 1772-1778. De var i bruk fram 
till 1844 då nya slussar togs i bruk i såväl Trollhättan som vid Brinkebergsku!le. Det var 
för Gustafs slussar Brinkebergskul!e klinkertbruk anlades. Foto c:a 1970 Stellan Granat. 

Produktionen avsattes främst troligen till det ändamål, som var avsik
ten med bruket, nämligen för de blivande Gustafs slussar samt andra 
anläggningar som hörde till den framväxande kanalleden. Gustafs slus
sar och tegelbruket låg som närmsta grannar. Den översta av dessa te
gelslussar är ännu bevarad, ehuru i något vittrat skick, strax uppströms 
den nuvarande slussanläggningen vid Brinkebergskulle från 1916. Mitt 
för den gamla slussen på östra sidan av Karls grav kan man ännu se res
terna av Sohlbergs damm som hörde till kanalanläggningen och bredvid 
denna var tegelbruket uppfört. I en notis i Inrikes Tidningar av den 6 
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augusti 1772 omnämns grundläggandet av de nya slussarna Il juli 1772 
sålunda: "- - - Ifrån Brinkebergskulle vid Trollhättan är den tid
ningen inkommen at den 11 sistl. juli börjats med murningen i slussarne 
derstädes, då majoren och riddaren Volrat Haij nedlade å Kongl. Direk
tionens vägnar, den första stenen och dervid höll ett till detta tillfälle 
lämpel. Tal, samt kallade slussarna efter erhållit Hans Kongl. Maj:ts 
Nådigs te tilstånd, Gustafs slussar. Dervid lossades vid utropet af det 
Höga Namnet 64 bergsskott i två omgångar och det vid arbetet com
menderade manskapet sammanstämde i frögderop, hvilket besvarades 
af det private folket och Dalkarlarne som der arbeta. All murning i slus-

Detalj av västra sidan av Gustafs slussar med inskriptionsplatta. Foto c:a 1970 Stellan 
Granat. 
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sar och canaler är anstäld och kommer att fortsätta med inhemske bygg
nadsämnen, såsom sandsten från Kinnekulle samt klinkert och cement, 
som beredes der på stället efter directeurens och bergmästaren Qvists 
uppfinning här i riket och under dess inseende, som eftd flere försök 
med största förmån blifvit i verket ställd och kommer bemälte directeur 
att murningen fullfölja så att vid 1774 års slutdesse slussar och canaler 
kunna nyttjas.'' Byggnadstiden kom dock att utsträckas till hösten 1777 
och i och med seglationssäsongen 1778 kunde de nya slussarna tagas i 
bruk för en betydande sjöfart. I de slussar som i augusti 1800 stod färdi
ga att tas i bruk i Trollhättan hade dock natursten kommit till använd
ning. Först genom 1844 års kanalled ersattes tegelslussarna i Karls grav 
med slussar av tuktad natursten. 

Klinkertbrukets produktion kom att tas till vara även för andra ända
mål är enkom för slussbyggnadsarbetena. Överste Haij fick förvärva 
för undervattensmurning ej tillräckligt hårdbränd klinkert, som dock 
var av fullgod kvalitet för annan byggverksamhet. Denna klinkert kom 
till användning i källarvåningen i det nya corps de logi som Volrat Haij 
1773-1774 uppförde på sin 1770 förvärvade egendom Onsjö, vilken 
gränsar till Karls grav och Göta älv. Likaså murades gavelrösena i den 
tillhörande köksflygem från 1788 av samma typ av klinkert liksom den 
intilliggande slaktboden. Murmästaren Christoffer Tranberg fick 1793 i 
uppdrag att uppföra en murad grav på Onsjös ägor för familjen Haij. 
Även här kom Brinkebergskulleklinkerten till användning i byggnadens 
väggar, medan det branta sadeltaket täcktes av skiffer. 

Köksflygeln och slaktboden finns ännu kvar liksom ätten Haijs grav
kapell så man kan studera Brinkebergskulleteglet medan däremot corps 
de logiet brann ner i maj 1982 och resterna av det med bland annat den 
bastanta tegelkällaren schaktades bort. Från klinkertbruket rekvirera
des även byggnadsmaterial till det kronabränneri som 1776 byggdes vid 
Brinkebergskulle. Denna byggnad fick en ganska kort livslängd och revs 
redan 1818 varvid klinkertstenen kom till användning vid reparation av 
Gustafs slussar. 

Efter den förödande stadsbranden i Vänersborg 24 september 1777 
begärde landshövding Michael von Törne att stadens invånare mot 
självkostnadspris skulle få köpa klinkert från bruket då man var i stort 
behov av byggnadsmaterial och att man framledes önskade skapa en 
stenstad i så stor utsträckning som möjligt. Vänersborg torde dock åter
igen till största delen blivit en trästad, vilket skulle visa sig ödesdigert 
vid den andra stora stadsbranden i november 1834. Säkerligen har klin
kert härifrån kommit till användning vid ytterligare ställen. 
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Bruket drevs vidare men 1793 överlät Kronan det helt och hållet på 
Trollhätte Kanal- och Slussverksbolag. Det var då i ett förfallet skick. 
Enligt den kungliga resolution dagtecknad 13 augusti 1800 av Gustav IV 
Adolf rörande överste Haijs på Onsjö rätt att avhämta klinkert från 
bruket skulle tillverkningen ha upphört 1778. Överste Haij hade redan 
1773 fått avhämta klinkert såsom ersättning för brukets intrång på 
Onsjö säteri genom dels lertäckt dels sin upplagsplats. Emellertid 
omnämns ännu runt 1810 tegelslagare och tegelarbetare vid Brinke
bergskulle i husförhörslängden, vilket möjligen kan tyda på antingen att 
verksamheten återuppstått eller aldrig fullständigt varit nedlagd. I hus
förhörslängden 1813-1814 upptas tegelmästaren Bengt Larsson Häll
ström på Brinkebergskulle men samtidigt antecknas att han är "flyttad 
till Götheborg med hela sitt hushåll. Ingen på stället ännu." Därefter 
kommer Johan Sjöman dit. Han anges till en början som "arbetare vid 
tegelbruket men stod vid sin död 12mars 1828 antecknad som krögare 
vid Brinkebergskulle krog. 

Uppenbart har tegelbruket efter färdigställandet av Gustafs slussar 
minskat i betydelse för framställandet av byggnadsmaterial till kanal
verket. Slussleden av år 1800 i Trollhättan byggdes som ovan angetts av 
tuktad natursten. Produktionen har troligen inemot sekelskiftet stagne
rat för att ett stycke in på det nya seklet troligtvis helt upphöra in på 
1810-talet. Givetvis har det varit fråga om handslaget tegel. Tyvärr har 
det av bevarat arkivmaterial ej gått att utröna tegelbruksbyggnadernas 
arkitektoniskt - tekniska utformning liksom ej heller typen av bränn
ugnar, torklador, lager o.dy. Ej heller något om brukets utrustning i 
farm av redskap, vagnar och annan viktig verktygsuppsättning vet man 
något om liksom inte heller arbetsorganisation, sociala förhållanden 
och den enskilde arbetarens arbete. I brist på arkivalier kan man bara 
spekulera i arbetsorganisation, transporter m.m. Dock har detta bruk 
fyllt en viktig del i uppbyggandet av den så viktiga transportleden Troll
hätte kanal serlemera kompletterad med Göta kanal, vilka kom att kun
na räknas till ett av de stora nationella åtagandena vilka på ett väsentligt 
sätt bidragit tilllandets utveckling. 

Lockereds tegelbruk 
På gården Lockereds ägor har funnits ett tegelbruk, om vilket dock så 
gott som inga uppgifter står att finna. I det omedelbara grannskapet 
fanns sedan 1600-talet tegelbruket på Kasen, en utjord till Lockereds 
gård och med under långa tider samma ägare och sedan åtminstone 
1830-talets mitt tegelbruk på Skaven under Lockereds granngård Bote-
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red. Att man under sådana omständigheter drivit ett tegelbruk även på 
själva Lockered kan vara en företeelse som förvånar. Emellertid kan det 
ha anlagts för något speciellt ändamål, något som inte alls var ovanligt 
då tegel alltid varit ett svärtransporterat tungt material av lågt värde i 
förhållande till tyngd och transportkostnader. Bruket omnämnes endast 
några gånger i mantalslängden för Älvsborgs län. Första gången i läng
derna för 1845 och 1846 då det antecknas under Lockered: "ett tegel
bruk, äger handl. Andersson i Venersborg, nedlagt." samt 1848: "ett 
tegelbruk, eger herr Sahlin, nedlagd t." och slutligen 1851: "Ett tegel
bruk, eger herr Sahlin, nedlagdt och borttaget." Samtidigt ägde Carl 
Sahlin på Lockered ett gjuteri på sin gård samt tegelbruket på Kasen 
som vid denna tidpunkt ännu var i full gång, varför detta ej kan avses. 
Likaså var det närliggande Skavens tegelbruk igång, varuti Carl Sahlin 
dock ej hade några intressen. Lockereds tegelbruk återfinns ej i några 
andra källor som t.ex. landshövdingens eller kronofogdens fem
årsberättelser, varför det i alla händelser bör ha varit ett tegelbruk av fö
ga storlek och omfattning. 

Skavens tegelbruk 
I gamla Vassända socken, på en udde som sticker ut i Vassbottenvikens 
västra dellåg Skavens tegelbruk. Det synes ha existerat under ett 80-tal 
år, men någon större mängd information kan man ej finna om det i de 
offentliga arkiven. 

I Vassända Naglums sockens husförhörslängd 1836-1840 nämns för 
första gången Skavens tegelbruk samt i mantalslängden för 1836. Det 
låg inom Öxnereds rote och på Lilla Botereds marker. Skavens tegel
bruk ägdes då till hälften vardera av Lars Eriksson på Lilla Botered och 
O.F. Dahlöfs konkursmassa. I samma längd står även antecknat: "ar
rendatorn och tegelslagaren Andreas Stenberg f. 24 januari 1812 i Ta
num, inflyttad 1835 från Tanum, utflyttad 1837 till Tanum, eger hälften 
af ett på Skafven anlagd t tegelbruk." Som något tegelbruk eller därtill 
sammanhörande verksamhet inte på något sätt anges vare sig in acta el
ler på kartan då Öxnereds och Botereds ägor enskiftades 1826 samt 1829 
och 1830 laga skiftades vad skogsmarken beträffar kan man möjligen 
på lösa grunder antaga att tegelbruket anlades först på 1830-talet, möjli
gen 1835 då tegelslagaren Andreas Stenberg flyttade hit från Tanum. 

I kronofogdens i Väne härad femårsrapport för 1837-1841 omnäm
nes tegelbruken på Skaven och Lockered: "---af tegelbruken äro 
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de tvenne tillhörige handlame C.A. Malm och O.F. Dahllöf i Weners
borg att anse såsom husbehofsanlagde emedan såväl tak- som murteglet 
af ägarne användes till uppförande af byggnader i Wenersborg , 

Lars Eriksson i Botered avled 15 oktober 1854 och ärvdes av bl.a. so
nen Adolf Eriksson. Gården och tegelbruket övertogs till synes på bör
jan av 1860-talet av Carl August Wassen. Bruket utarrenderades på 
1850-talet dels till handlaren C.A. Malm, dels till garvaren A. Dahllöf. 
Från decenniets mitt och cirka lO år framåt arrenderades det av handla
ren O.F. Dahllöf i Vänersborg. Det drevs därefter av ägaren Olof Gus
taf Wassen och därefter av dennes son Olof H. Wassen som runt sekel
skiftet 1900 bosatte sig i Göteborg. I 1912 års mantalslängd är "Skavens 
tegelbruk" överstuket och synes ha blivit nedlagt. 

Om tegelbruksbyggnaderna utseende har några uppgifter ej kunnat 
erhållas och ej heller om arbetets organisation eller om verktyg eller sär
skilt mycket om den övriga tekniska utrustningen. 

Kronofogdens i Väne härads femårsrapporter ger uppgifter om pro
duktionen ehuru fragmentariskt. Under perioden 1858-1860 låg års
produktionen på 250.000 mursten och 100.000 taktegel och under påföl
jande femårsperiod om 200.000 mursten och 150.000 taktegel. På 1880-
talet hade produktionen ökats väsentligt. Man hade 1882 10 hästar, 
4 stenformar och 2 taktegelformar. På bruket fanns en tegelrörsmaskin 
som dock ej var i bruk. Arbetsstyrkan var på 25 man och 15 kvinnor 
över 18 år samt 3 resp. 2 under 18. Den sammanlagda produktionen 
uppgick till 1 miljon sten. Året därpå var sifforna i stort sett desamma 
med produktionen uppdelad på 500.000 murtegel, 250.000 taktegel samt 
250.000 tegelrör vilket troligtvis får anses som en förhållandevis hög till
verkningssiffra. Under 1880-talets slut sjönk produktionen. År 1889 
fanns på bruket 4 hästar, 2 maskiner (ångmaskiner?), l verkmästare 
samt en arbetarstam om 10 män och 8 kvinnor över 18 år men inga där
under. Produktionsresultatet anges dock ej för detta år. Två år senare 
är personalstyrkan densamma och i utrustningen ingick l ångmaskin 
och 4 hästar och årsresultatet uppgick till 500.000 mursten och 222.000 
taktegel. Sista gången direkt siffror för Skavens tegelbruk anges hos 
kronofogdens femårsrapport är 1895 då det fanns l ångmaskin och en 
arbetsstyrka om 15 man och 10 kvinnor samt en produktion om 500.000 
mursten och 200.000 taktegel. 

Även Skaven har haft försäljningsombud. I Bohus Läns Tidning an
nonseras under 1870-1880-talen att mur- och taktegel av Skavens väl
kända tillverkning försåldes av Wassen och Erikssons Läderhandel i 
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Uddevalla. I Trollhättan såldes brukets produkter på 1880-talet av bl.a. 
Oscar Isberg och i Vänersborg av schagerström & Co. och Eskilstuna
boden samt naturligtvis även från bruket direkt. 

Det begynnande 1900-talet måste ha medfört en alltmer hårdnande 
konkurrens i och med att fyra nya tegelbruksanläggningar tillkom i nära 
anslutning till Vassbottenviken, nämligen Nabbensberg, Tenggrenstorp 
och Fridhem samt Vänersborgs tegelbruk. Dessa fick för sin tid en mo
dern teknisk utrustning samt hade välbelägna och omfattande lertäker 
alldeles intill bruksbyggnaderna, vilket bör ha givit dem ett klart för
språng framför det äldre tegelbruket på Skaven. Brukets byggnader är 
sedan länge borta men man kan ännu ute på Skavenudden skymta spå
ren efter lertäkterna. 

Vänersborgs tegelbruk 
Den 29 januari 1899 anmälde Edvard Jensen till Vänersborgs stads han
delsregister att h an ämnade driva tegelbruksrörelse på stadslägenheten 
Korseberg under firma: "Venersborgs tegelbruk, Edv. Jensen." I okto
ber året innan hade han likaledes anmält till drätselkammaren om sin 
avsikt att anlägga ett tegelbruk på Korseberg och hade med staden kom
mit till uppgörelse om strandrätten utmed Vassbotten för att kunna an
lägga en lastbrygga för utskeppning, för vilken rätt han framledes skulle 
erlägga 100 kronor årligen. Edvard Jensen var född i Askum i Norge 
1857 och avled i Vänersborg 1917. Till följd av hans norska ursprung 
var firmanamnet "Vänersborgs Tegelbruk" något som mest förekom i 
de officiella pappren medan det i folkmun var mest känt som "Nor
skens" tegelbruk. 

Tegelbruket överläts sedemera till patron V.Th. Flink och ingenjör 
P .J. Bech vilka 1906 bildade ett aktiebolag med disponent J. Kjellberg, 
järnhandlare Chr. O-son Gadde samt godsägare C.G. Stenström. Aktie
bolaget, som övertog Korsebergs egendom med tegelbruk, bildades för 
att man skulle kunna utvidga tegelbruket och öka tillverkningen från 2 
till 3 miljoner sten. 

Till tegelmästare antogs i januari 1908 Erik Johansson som skulle 
fungera som arbetschef. Som lön erbjöds 125:-/månad samt 
15 öre/1000 st. prima sten jämte fri bostad, vedbrand, ljus samt jord att 
sätta två hl. potatis. 

Under 1908 gick bruket emellertid i konkurs men kom att rekonstrue
ras och driften fortsattes. Tillverkningen bestod 1908 av olika sorters 
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Vänersborgs Tegelbruk, även kallat "Norskens" i folkmun. Det anlades vid sekelskiftet 
1900 och brann ner i apri/1921. 

murtegel, dräneringsrör i fler dimensioner, en- och tvåkupigt taktegel 
samt falsktaktegeL Man annonserade i lokalpressen om såväl fasad-som 
murtegel, såväl tvåkupigt maskinpressat taktegel som handpressat en
kupigt dito samt dräneringsrör. I tidningen Bohusläningen annonsera
des likväl och man hade byggmästare Hjalmar Hedberg som ombud för 
Uddevalla med omnöjd. 

Även på annat håll hade man platsombud och/eller nederlag. I Troll
hättan fanns nederlag hos Byggnadsfirma G.E. Johansson, i Lilla Edet 
hos byggmästare C.J. Ekberg och hos handlanden S. Ohlsson i Lödöse. 

Efter konkursen 1908 arrenderade C.H. Ström, som även innehade 
grannegendomen Nabbensbergs gård med tegelbruk Vänersborgs te
gelbruk från 1909. På 1910-talet förvärvade tegelmästare Otto Wilhelm 
Paulsson från Fridhems tegelbruk Vänersborgs tegelbruk. 

Bruket var tydligen nedlagt under en tid ty i "Svenska städer" utgivet 
1919 skriver Fredrik Nordin att: "---De senaste åren hava tre (te
gelbruk), Nabbensberg, Tenggrenstorp och Fridhem varit i verksamhet 
---Ett fjärde, Vänersborgs, har i år återupptagit sin verksamhet 

" 
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Resterna av Vänersborgs Tegelbruk 1973. Foto Stellan Granat. 

Verksamheten på Vänersborgs Tegelbruk fick ett abrupt och drama
tiskt slut om vilket läses i Elfsborgs Läns Annonsblad onsdagen 13 april 
1921: "Vänersborgs Tegebruk nedbrunnet. Assuranssumman 
250.000:-. Kl. mellan 12-1 natten tilllördagen utbröt i Vänersborgs 
Tegelbruks aktiebolags fastigheter å Korseberg å södra sidan av sjön 
Vassbotten omkring 1/4 mil från Vänersborg. Kl. 1.15 alarmerades sta
dens brandkår som skyndsamt begav sig till brandplatsen, medförande 
stadens nyinköpta motorspruta som fick sitt elddop. Vid brandkårens 
framkomst voro emellertid såväl fabriksbyggnaden som ett intill beläget 
tvåvånings boningshus vari bl.a. bolagets kontor var inrymt förvandla-
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de till ett enda stort eldhav. Man insåg genast att allt räddningsarbete 
där var fruktlöst. Ett annat intilliggande mindre bostadshus var svårt 
hotat, men brandkåren lyckades rädda detta. Efter tre timmars an
strängande arbete återvände brandkåren vid 1/2 5 tiden på morgonen. 

Elden varsnades först i fabriksbyggnaden där arbetet legat nere sedan 
i höstas. De brunna byggnaderna jemte maskiner och lager voro försäk
rade för sammanlagt 250.000:- i bolaget Norrland och 50.000:- i 
Skandia." 

Bruket var utrustat med en 14 kamrars ringugn och en c:a 35meter 
hög skorsten, tegelpress med dubbelt stenavskiljande valsverk och järn
förältare, vals press, kulkvarn, designtregator, upphalningsspel och 
remskivor. Man hade även 500 meter decovilleräls med järnsyll ut till 
lertäckten som framför allt hade god tillgång på bra taktegellera. Res
terna av de brandskadade byggnaderna och övrig teknisk utrustning 
samt själva lertäckten och fastigheten Korseberg om 10,5 tunnland ut
bjöds 19 november 1921 på auktion som innebar det definitiva slutet på 
tegeltillverkningen vid Vänersborgs tegelbruk, som inte om att återupp
byggas. 

Efterskrift 
I denna första del av Tegelbruk i Vänersborg redogörs för några av de 
äldre bruken. I en följande del kommer de tre tegelbruk som dominerat 
tegelindustrin i Vänersborg under 1900-talet att behandlas. De var 
Tenggrenstorp, Nabbensberg och Fridhem med dess föregångare Star
kekärr. Där kommer även att redovisas samtliga källor till uppsatsens 
båda delar. 
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Stel/an Granat född 1948 i Vänersborg. 
studentexamen vid läroverket i Väners
borg 1968. Fil. kand med ämnena konst
vetenskap, etnologi och arkeologi sär
skilt nordeuropeisk. Anställd 1975 vid 
Älvsborgs läns museijörening, numera 
Stijtelsen Länsmuseet i Älvsborgs län. 
Fr.o.m. l januari 1982 antikvarie vid Bo
husläns museum, Uddevalla. 



VäDersborgsstudenter för hundra år sedan 

Ovanstående fotografi av de ynglingar, som den 31 maj 1890 avlade mo
genhetsexamen vid Vänersborgs högre allmänna läroverk, är tagen i 
K. & A. Vikners kända atelier. Den återgives här i vördnad för minnet 
av de gamla Vänersborgsstudenterna och deras livsgärning. 

sittande från vänster: 

Åke Lennart Blomgren, född 11/5 1873 i Väne Åsaka, där fadern då var 
komminister, student vid Uppsala universitet 1890 (Västgöta nation), 
fil.kand. 1893, fil.lic. 1901, disputerade pro gradu 1913, promoverad 
fiLdoktor 1914; efter provår vid Södermalms h. allm. läroverk extralä
rare vid Karlstads h. allm. läroverk 1902-1903, vik.adjunkt vid Vä-
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nersborgs h. allm. läroverk 1903-1907, adjunkt i tyska och engelska 
vid H. allm. läroverket i Kalmar 1907, lektor där i engelska och franska 
1921-1938. Avliden i Skövde 23/8 1954. (Fader till den som samman
ställt de biografiska uppgifterna.) 

Karl Gustaf Ryding, född i Vänersborg 28/3 1872. Föräldrar: bagaren 
O. Gustaf R. och h.h. Anna Sofia Eriksson. Student i Uppsala (västg.) 
1890, fil. kand. 1892, kompletterade examen 1897, genomgick provår i 
Lund 1897-1898, var lärare i Motala 1898-1900, i Eskilstuna 
1900-1901, i Gävle 1901-1902, i Nyköping 1902-1906, adjunkt i 
engelska, modersmålet och tyska i Luleå 1905, i modersmålet och tyska 
vid H. allm. läroverket i Växjö 1912. Död 31/8 1932. 

Knut Axel Hjalmar Robert Gyllenhoff, född i Ystad 1871. Underlöjt
nant vid Västgöta-Dals regemente 1892, löjtnant 1896, kapten vid Hall
lands regemente 1909, major 1916, överstelöjtnant 1933, rullföringsbe
fälhavare 1928. Disponent för Hällans Fören. Skifferbruk i Dals 
Rostock. Död 1947. 

Jan Erik Afzelius, född i Västerlanda 21/7 1869, student vid Göteborgs 
högskola 1891, vid Uppsala universitet 1893 (västg.), avlade teol.fil.exa
men 1894, teoretisk teoLexamen 1896, praktisk teol.ex. 1897, prästvigd 
för Skara stift 1897, 1:e komminister i Böne 1900, 2:e komminister i 
Alingsås 1907, kyrkoherde i Tun 1917 och i Alingsås 1930 (tillträdde 
1932), kontraktsprost 1937, avliden 22/6 1945. 

Klas Teodor Ryrberg, född i Vassända-Naglum 29/6 1871, son av inne
havaren av Stora Airnås Carl Ryrberg, student i Uppsala 1891, fil. 
kand. 1894, efter provår vid Norra Realläroverket i Stockholm lärare i 
Karlstad 1897-1902, vid Norra Realläroverket 1902-1905, adjunkt i 
matematik, fysik och kemi därstädes 1905, pensionerad 1936, död 14/3 
1938. Var medlem av Gillet. 

Stående från vänster: 

Carl Götrik Adolf von Scheele, född på Kilanda säteri 6/12 1869, stu
dent i Uppsala 1890, fil.kand. 1893, fil.lic. 1898, promoverad fil. dok
tor 1900, docent i kemi vid Uppsala universitet s.å., föreståndare för 
Kemiska stationen i Kristianstad 1904, överkontrollör vid brännvins
och maltdryckstillverkningen 1912. Död 1942. 
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Karl Edvard Eriksson, född i Fredrikshald 6/11 1868 av vagnmakaren 
M. Olsen och Matbilda Kristina Eriksson (syster till upptäcksresanden 
och ornitologen Axel Vilhelm Eriksson), student i Uppsala 1890 
(västg.), fil.kand. 1893, kompletterade examen vid Göteborgs högskola 
1898, efter provår vid Södermalms h. allm. läroverk extralärare i Kö
ping 1900-1906, vik. adjunkt där 1906-1907, adjunkt i historia, geo
grafi och modersmålet 1907, utnämnd adjunkt i Malmö 1913, men av
led den 27/8 1913. Han var gift med författarinnan Nanna Lundh 
(1878-1975). 

Karl Hjalmar Bylund, född i Vänersborg 20/8 1870, son av stadsläkaren 
Karl Bylund. Underlöjtnant vid Västgöta-Dals regemente 1893, löjtnant 
vid Hallands regemente 1897, kapten 1909, tjänstgjorde 1910-1911 vid 
l. Bad. Leibgrenadierregiment i Karlsruhe, major i armen 1921. Inten
dent vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 1924. Död 15/1 1938. Var 
medlem av Gillet. 

Carl Hugo Ågren, född i Trollhättan 3/11 1871. Efter avgångsexamen 
från Kungl. Tekniska Högskolan var han verkmästare vid Vermbohls 
cellulosafabrik 1894-95, praktiserade ett par år vid svenska pappers
bruk och bedrev fackstudier i England, blev verkmästare vid Drammens 
Papirfabrik i Norge 1897, 1:e ingenjör vid Klarafors A.B. 1898, vid 
Strömsnäs bruk 1901, vid Hylte bruk 1911, var disponent för Sundsvalls 
Cellulosa A.B. 1915-1919; från 1921 anställd hos A.B. G. Harthmans 
maskinaffär; bosatt i Trollhättan från 1919. Avliden 23/9 1939. (En son 
är gillesbrodern Torsten Ågren.) 

Fritz Uno Hammarström, född i Vänersborg 1871. studerade vid 
Kungl. Tekniska Högskolan 1891-1893 men nödgades på grund av 
sjukdom avbryta studierna. Ägare av Tenggrenstorp i Vänersborg. Av
liden 13/6 1899. 

Carl Hjalmar Constanfin Hagelin, född 30/12 1869 i Lidköping, avlade 
mogenhetsexamen som privatist, student i Uppsala 1890 (västg.), 
fil.kand. 1902. Efter provår vid Södermalms h. allm. läroverk hade han 
lärartjänster vid flera läroverk, bl.a. som vik. adjunkt i Vänersborg ht. 
1905-ht. 1906, blev adjunkt i biologi och kemi vid h. allm. läroverket i 
Falun 1909. Död före 1946. 
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Johan Henrik Patrik Sahlberg, född i Trollhättan 1872, avlade kansli
examen i Uppsala 1896, blev e.o. landskontorist vid länsstyrelsen i Vä
nersborg 1896, ordinarie sådan 1906, häradsskrivare i Åmål1910. Avli
den 1917 och begraven å den privata begravningsplatsen vid Nygård i V. 
Tunhem. 

Carl Johan Oscar Carlsson, född i Starrkärr 1871. Var elev vid Ombergs 
skogsskola 1891, utexaminerad från skogsinstitutet 1894. Efter place
ring i skilda revir som extra jägmästare och i domänstyrelsen blev han 
1910 jägmästare i Ulricehamn. Död 1956. 

Hans Ahlmann, född i Nödinge 1871. Sedan han genomgått Kilanda 
lantbruksskola och 1894 utexaminerats från VItuna lantbruksinstitut 
var han förvaltare vid Backa egendom och dess arrendator 1908. Famil
jen flyttade 1913 till Tyskland, som var hustruns hemland. Ahlmann 
blev tysk medborgare och stupade under första världskriget i Flandern 
år 1917. 
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Sven Blomgren 

Sven Blomgren, född i Kalmar 1908, fil. 
d:r i Uppsala 1934, docent i latinska 
språket och litteraturen vid Uppsala uni
versitet 1933-1943, lektor i latin och 
grekiska vid H. a/lm. läroverket, seder
mera gymnasieskolan, i Vänersborg 
1943-1973; erhöll professors namn 
1977; fil.jubeldoktor 1984. 



Vänersborgs ex libris 
Av Kyrkoherde Johnny Hagberg, Järpås 

Bruket att i sin egen bok inklistra ett bokägaremärke, som klart anger 
VEMS bo k en är, den seden är lika gammal som böckerna sj älva, ja fak
tiskt ännu äldre. Redan på 1400-talet före Kristus nedlade en Farao en 
Fajansplakett i sin bokkista som innehöll papyrusrullar. Denna vackra, 
brända Fajansplakett finns idag på Brittiska museet och är det äldsta ex 
libriset som vi känner till. 

Exlibris i mer modern tappning är kända sedan 1400-talet efter Kris
tus. De hör alltså samman med boktryckarkonsten. Från början var 
dessa ägandemärken direkt målade på eller i boken. Att äga böcker var 
förbehållet endast ett ytterst fåtal. De fanns i kiosken och på adelsgods
en. Tidigt började man alltså märka sina böcker. 

I Sverige uppträder de första ex librisen just på 1400-talet. På 1440-
talet lät Bengt Jönsson Oxenstierna måla sitt vapen på ett pergaments
blad som sedan inklistrades i en av hans böcker. Likaså lät franciskaner
na i Stockholm på 1480-talet förfärdiga ex libris till sina böcker. Själv
klart är de båda nämnda handmålade. Men kort efter boktryckarkons
tens uppfinnande började man framställa ex libris på mekanisk väg i 
form av träsnitt eller kopparstick. Ett av de äldsta av denna typ är från 
1470-talet och är just ett träsnitt. 

Bruket av ex libris spred sig från framförallt Tyskland till andra län
der men fick ej fotfäste i vårt land förrän in på 1600-talet. Kontakterna 
med kontinenten, det 30-åriga kriget med allt vad det innebar av krigs
byten, gjorde att många ur adeln skaffade sig egna märken. Framförallt 
var det det egna vapnet som fick stå modell för ex librisets utseende. 
Kanske var det så att man, genom de boksamlingar som fann vägen hem 
till Sverige från gods och kloster på kontinenten, tog över det bruk som 
var ganska allmänt bland det högre ståndet i Tyskland och andra län
der. 

Exlibris konsten får hur som helst ett stort uppsving under 1600-talet. 
På samma väg är det också under 1700-talet. Nu börjar allt fler också 
icke adliga skaffa sig bokägarmärke. Under 1800-talets första del sker 
en avmattning, för att under slutet av århundradet åter få en renässans. 
Självfallet har det att göra med att allt fler har möjlighet att skaffa sig 
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böcker. Och med böcker följer alltsom oftast även exlibris. På liknande 
vis har det varit under modern tid. Bokklubbar har försett oss med böc
ker, och efterhand vaknar även intresset för att klistra irr en namnetikett 
eller ett vackert exlibris. Det är en skönhetsupplevelse att slå upp en bok 
med ett vackert ex libris, istället för att hitta en ful namnteckning över 
insidan. Ettexlibris kan vara enkelt. I regel är det enklaexlibriset vack
rare och mer talande, än det som är fullklottrat med symboler, egenska
per, motiv eller härledningar som kan tillskrivas ägaren. Det räcker ofta 
med ett motiv eller en symbol. Märket skall på ett klart sätt kunna speg
la något av ägarens själ. 

Exlibris med Vänersborgsmotiv eller ägare hörande till Vänersborg, 
är inte särskilt många märkligt nog. Man tycker att det skulle vara an
norlunda med en stad av Vänersborgs karaktär. 
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EX LIBRIS 
Vänersborgs 
Söners Gille 

Föredömligt håller sig Vä
nersborgs Söners Gille med 
eget ex libris. Vänersborgs 
historia som borgstad lyser 
fram i märket och inneslutet i 
lagerkransen återfinnes initia
lerna VSG. 



Den magiske brodern Sune 
Ahlm, f.d. Skeppningschef, 
håller sig med 2 egna exlibris. 
Att han kan trolla kan man 
ana av det ena och att han även 
ägnar sig åt världsspråket 
esperanto, ger det andra ex 
libriset bevis för. Esperantis
ternas stjärna finns där. Vad 
vore sedan naturligare för en 
skeppningschef att ha i sitt ex 
libris om inte ett skepp. 
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S:t Joh. Logen 
"RÄ "T A VINKELN" 

Veners borg. 

60 

S:t Johannes logen Räta Vin
keln i Vbg instiftades som Fri
murarloge år 1875. Grundar
na var alla kända Vänersbor
gare från staden med omnejd. 
Logens valspråk blev San
ning, Rättvisa och Kärlek. 

Redan tidigt införskaffades 
böcker till biblioteket. Av 
märket ser vi att staden på 
förra seklet kallades Venets
borg. 

Fordom var det mycket 
vanligt att bibliotek, både all
männa och privata, höll sig 
med egna ex libris. Tyvärr är 
detta bruk på väg bort. Istäl
let har man börjat använda 
sig av stämplar som ur bok-
synpunkt får anses vara ett 

oskick. Tänk vad många gamla fina böcker som är mer eller mindre för
störda genom en stor blåstämpeL Sådana går aldrig att avlägsna vilket 
ju ett ex Ii bris gör. 

Att bokvård skulle ingå 
som ett ämne i skolan, torde 
den instämma i, som utfor
mat ex libriset för Väners
borgs Folkskolors Bibliotek. 
Uppmaningarna borde ge alla 
en eftertanke. Här kan man 
också se att boken tydligen in
te endast varit en förmedlare 
av kunskap utan även av 
sjukdomar. Tyvärr är den typ 
av förhållningsregler borta i 
skolböckerna som återfinnes i 
vidstående bokmärke. 
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Vinersborgs 
Folkskolors 
Bibliotek 

N:r ....................... . 

Avd . .................... . 

Låntagare uppmanas: 

att icke taga på böckerna med våta 
eller smutsiga 1ingrar, 

att icke taga dem ut i fuktigt väder 
utan att hava d"''ll skyddade, 

att icke skriva eller rita i dem, 
att icke vika bladen som märke, 
att icke låta syskon använda dem 

som leksaker. 
Skada å lånade böcker ersättes av 

låntagaren. 
Uppstår i låntagarens hem smittosam 

sjukdom, må därom genast göras 
anmälan. 

Boken får behållas högst 14 dagar. 



Om man är jurist och åkla
gare är det passande att i sitt 
ex libris bruka rättvisans gu
dinna. Genom sina förbund
na ögon skall rättvisan alltid 
döma utan anseende till per
son. Denna symbol är mycket 
vanlig hos dem som har juri
diken som arbete. I detta ex 
libris återfinnes även passaren 
och vinkelhaken - symboler 
för frimurarloger. Sten Sty
rings ex Iibris är återgivet i 
halv storlek. 

Lektorn och Teologie Dok
torn, Oscar Hedlund har i sitt 
exlibris en kyrka. Detta torde 
vara passande då ägaren även 
är prästvigd. 

Märket är utfört i Iinosnitt, 
en metod som numera har er
satt det svårare och mer krä
vande träsnittet. 
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Lasarettsöverläkaren Erik Sa
lander var född 1901 och av
led 1966. Hans ex libris är ett 
kopparstick av den kände 
Trollhättekonstnären Holger 
Karlsson. I motivet skymtar, 
mellan 2 ekar, H alle- och 
Hunneberg. Dessa berg har ju 
mer än något annat givit silu
ett till Väne härad. 
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Ärkebiskopen Erling Eidem 
blev Vänersborgare på äldre 
dagar och slutade sitt liv på 
Korseberga. Han var född 
1880 och hade, innan han ef
terträdde Nathan Söderblom 
som ärkebiskop 1931, varit 
professor. Hans ex libris är ri
tat av Elisabet Eidem. 

EX-LIBRIS 

ERIK 
SALANDER 



Ytterligare en Vänersborgslä
kare är Bengt Jennische, född 
i Vbg 1913 och röntgenöverlä
kare. Han blev för övrigt in
vald i Gillet redan år 1930. I 
sitt ex libris finns de mycket 
vanliga attributen bok och 
ljus. Just boken kan väl sägas 
vara ett av de allra mest an
vända symbolerna inom ex 
libriskonsten. 

Märket här i halv storlek. 

BENGT· JENNISCHE 

Den danske konstnären Jo
hannes Britze levde mellan 
åren 1895-1961. Han var en 
mycket uppskattad och anli
tad konstnär särskilt vad gäl
ler ex libriskonsten. 

1947 utförde han ett vac
kert ex libris till Landsfogden 
Curt C'Orchimont, villa 
Björkås Vargön. D'Orchi
mont var född 1898 och avled 
1978. Landsfogde var det 
gamla namnet på Länspolis
chef. Motivet i hans bokmär
ke är D'Orchimonska släkt
vapnet som bl.a. visar ett 
vildsvin. Släkten härstammar 
från Luxemburg och kom till 
Sverige på 1580-talet. Märket 
är utfört i koppargravyr. 
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1956 utförde samme Joh. 
Britze ett ex libris för Kam
marherren, Erik T:son Uggla, 
född 1906. Jämte adliga ätten 
Ugglas sköld återfinns Johan
niter och Frimurarkorsen. 
Båda dessa kors visar här på 
ägarens ordenstillhörighet. 
Uggla var ordförande i An
dreascirkel i Vänersborg un
der många år (frimuraror
den). Detta ex libris är all
mänt betraktat som ett av 
Britzes vackraste. 

De ovan återgivnaexlibrisen med Vänersborgsanknytning har velat visa 
något av vad ettexlibris kan innehålla. Förmodligen finns det åtskilliga 
fler Vänersborgsexlibris. Kanske kan denna artikel bidraga till att någon 
Vänersborgare börjar att fundera på att skaffa sig ett eget exlibris. Gör 
då slag i saken. Anlita någon som kan rita och tala om vad Du vill ha 
med. Låt det vara enkelt. Kontakta sedan ett tryckeri. Det handlar inte 
om några stora summor. Sedan är det bara att börja klistra in i dina 
böcker. Lycka till!! 
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Johnny Hagberg, sedan 1985 kyrkoherde 
i Järpås pastorat. Dessförinnan verksam 
som präst i Västra Tunhems pastorat un
der 8 år. 
Bok och ex librissamlare. Ordförande i 
Föreningenjör Västgötalitteratur som är 
Sveriges största förening i sitt slag med 
närmare 1700 medlemmar. 



ÅRSKRÖNIKA 1989 
Jag tror att det var Winston Churchill som myntade begreppet järnridå. 
Järnridån mellan öst och väst drogs för som ett resultat av uppgörelser 
efter andra världskriget. Jag är jämnårig med järnridån, och min gene
ration har nog sett den som något verkligt och evigt som aldrig skulle 
kunna rubbas. När nu Ungern, Polen, de baltiska staterna, ja till och 
med Östtyskland river sina ridåer så känns det nästan kusligt mitt i hop
pet om en bättre värld. Man frågar sig om detta verkligen kan vara möj
ligt. Det är mäktiga krafter som släpps loss och vi kan bara hoppas att 
Gorbatjov kan hålla sina kumpaner i styr. 

I Sverige har nyhetsflödet under lång tid varit helt dominerat av rätte
gången mot Christer Pettersson. Pettersson har guidat oss runt i en 
värld som vi normala knegare knappt kan föreställa oss. Knark, rån och 
knivmord och så lite bildning och filosofiska resonemang mellan silar
na. Tingsrättens fällande dom väckte många tvivel om man haffat rätt 
man och Hovrätten friade Pettersson som fick ett mottagande av pres
sen som liknade en hjältes. Barnjournalens knattereporter frågade den 
gamla bajonettmördaren hur det kändes så här i segerns stund och Pet
tersson sprang tjoande ut på stan och köpte sig en kombination av Ex
plorer och kaffelikör som genast blev en känd drink i alla barer i Sveri
ge. Beställ en Petterson och du får vodka och Old Bailys. Drinken kallas 
också för "Dräparn". Det vilar en absurd förbannelse över hela utred
ningen av Palmes mord, anklagade och utredare tävlar om att uppträda 
mest egendomligt. Vi har väl alltid trott att vi svenskar är rationella och 
förnuftiga människor men i detta ärende vimlar det av pappskallar och 
tokstollar. 

På tal om tokstollar så vandrade min far och min bror och jag hem 
från en tillställning genom stan och passerade Roccad där en något bla
dig yngling fick se våra allvarliga ansikten och mörka överrockar, stra
made upp sig och utbrast: "Det var helvete vad ni ser dystra ut, ni måste 
vara med i Palmerättegången!" Orsaken till vår allvarliga uppsyn var 
att vi hade passerat fyra sönderslagna skyltfönster och beklagat oss lite 
över nedbusning och ungdomens bristande respekt för egendom. Mor
gonen därpå fick vi oss en läxa, dra aldrig förhastade slutsatser, döm 
aldrig ohört! skyltfönstren hade nämligen pangats av en 84-årig man 
iklädd skotskrutig bilhjälm och utrustad med golfklubba. Han kanske 
meriterat sig för en värstingkryssing till västindien. 
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En tjänsteman från Trollhättan fick oss att sätta morgonkaffet i 
vrångstrupen när hon i ELA käckt utropade att museets fåglar och net
suker borde gå under klubban för att ge pengar till industrimuseum i 
Trollhättan. En pärla, en riktig klassiker i Tvåstadskampen"! Upplägget 
var perfekt; Trollhättebo, därtill kvinna, sliter från vänersborgarna de
ras surt förvärvade fåglar för att ge till grannkommunen. Jag måste ty
värr erkänna att jag skrattade så tårarna rann över frukostgröten när 
jag tänkte på hur det säkerligen lät i vänersborgshemmen i detta ögon
blick. Fast lite ilska piggar upp, och vi skall kanske vara tacksamma 
mot informationschefen för att hon gav oss lite underhållning. 

1989 var inte flygets år. När JAS släpade med ena vingspetsen i land
ningsbanan och drullade runt under osande kötteder från åskådarna så 
vips blev kostnaderna ytterligare i miljard kronor för detta vingliga lilla 
fortskaffningsmedel för en person. JAS påminner på något kusligt sätt 
om Itera, en cykel i plast som vinglade i diket strax utanför fabrikspor
tarna. Här hemma störtade Viggen i storegårdsmosse och Köpen
hamnsflygningarna från Malöga blev ett fiasko. 

Spåren förskräcka utropade säkert vår hamnchef när han en morgon 
fick se SJ :s män riva uppjärnvägsspåren till hamnen. Eftersom han är 
skåning så kanske han förresten utbrast "räligt" när han så småningom 
fick en syll i vädret. När han väl väckt de sovande planerarna på Ban
verket, även kallade "slipers" så rullades åter rälsen ut. Vänersjöfarten 
har man väl förresten trott vara på avskrivning under lång tid men i år 
togs vänerskyttlarna i drift, några ohyggligt fula men effektiva pråmar 
specialbyggda för Trollhätte kanal av Stora, för trafik mellan Karlstad 
och Göteborg. Sommaren 1989 blev Vänersborg på ett annat sätt åter
igen en sjöfartstad. Vänersborgs kompetenta segelsällskap arrangerade 
SM och VM i H-båtsegling. Kommunen hade satsat ordentligt med ny 
vågbrytare och nya småbåtsbryggor. seglingarna blev en fullträff både 
för sporten och för Vänersborg som fick en lite aning om vad som skulle 
kunna hända om vi tog vår förnämsta tillgång, Vänern, på lite mera all
var. Arrangörerna hade satt upp ett stort tält på Sanden där man bland 
annat serverade gratis frukost, och där man kunde köpa sig en starköl 
på kvällen, nästan osannolikt lättsinnigt, vad gör myndigheterna? 

Tyvärr kommer det nog att bli lite trubbel när det gäller marinorna. 
Tanken är ju att det skall bli en marina till vid Vänerparken. Egentligen 
är ju Sanden det perfekta läget för en marina, där borde vi bygga sjöbo
dar, laxrökerier och kafeterior. Men Vänerparken behöver också att
traktioner. 
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Roddklubben fyllde 75 år i år, en aktningsvärd ålder. Det är dock 
inget mot vänersborgs äldsta ordenssällskap Par Bricole som fyllde 150 
år. PB är inte precis en idrottsklubb, men fostrande och väldigt sam
hällsnyttig. Lagom till jubileet gavs det ut en historik, en liten vacker 
bok som även så kallade kalmucker dvs icke medlemmar av PB kan kö
pa och ha glädje av. Boken är skriven av detta sällskaps ålderman. 

Centrum fick i år en ny attraktion när Domus invigde sin nya livsme
delsbutik. Nu börjar också Sundsgatan att kännas som del av centrum, 
som växer till sig riktigt fint. Det tyckte också våra nya kommunalråd 
som flyttade in i Nässlans hörnrum med utsikt över Gågatan. Bilden av 
Lill-Anders Larsson med fötterna på sitt skrivbord skakade om med
borgarna ordentligt. Fast nog är det bättre att ha dom på bordet än slä
pande efter sig som man ibland anklagar politikerna för. 

Vänerparken fick fastare form i år genom en arkitekttävling som 
vanns av vänersborgsföretaget Contecton, en meriterande seger. Vi vä
nersborgare som är vana vid att ingenting händer står nu med gapande 
munnar och ser hur dom river och stökar på gamla lasarettsområdet 
precis som om det skulle bli något äventyrsbad eller rehabilitering eller 
vad det nu var. Kanske dags att ta Vänerparken på allvar? En allvarlig 
invändning som man hör ganska ofta är att Vänerparken ligger långt 
borta från centrum, utanför stan, och att man skulle utarma centrum 
genom att tillåta handel eller andra verksamheter där. Det måste väl än
då vara en synvilla att Vänerparken är avlägsen, en synvilla eventuellt 
orsakad av järnvägen. Från Nordfelts konditori tar det 3 minuter att i 
sakta mak promenera till Vänerparken, eller om man så vill från Väner
parken till Nordfelts. Jag tycker inte att man skall leta problem där dom 
inte finns. 

Förbifarten runt Vänersborg rycker nu närmare och nu kommer 
också förslagen på hur vi skall få in trafiken i stan efter det att vi lagt ut 
miljonernas mångfald på att få den ut ur stan. Ett förslag att bygga ett 
Eiffeltorn vid rondellen i Dalboskogen väckte både beundran och löje. 
En sak är säker, utsikten från tornet skulle bli bedövande vacker, myc
ket vackrare än i Paris med sitt tättslutande lock av luftföroreningar och 
avgaser. Jag tycker också att förslagställarna skall ha heder av att man 
kommer med förslag även om vi kan tycka olika om det vettiga i dom. 
"Det är okey om man tycker att ett Eiffeltorn är okey annars är det inte 
o key", som tidigare nämnde Pettersson skulle ha sagt. 

Allhelgonaafton 1989 
Håkan Lind 
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t 
MINNESRUNOR 1989-1990 

Under tiden juli 1989 t o m juni 1990 har sjutton Gillebröder fullbordat 
sin jordevandring och för alltid lämnat oss. Vi lyser frid över våra bort
gångna Gillebröders minne. 

Vaktmästaren Yngve Andersson, född i Vänersborg den 
26 augusti 1925, avled i sin hemstad den 17 juli 1989. Ef
ter slutad skolgång erhöll han anställning som spring
pojke och medhjälpare åt handlanden Fritjof Berglund i 
dennes trivsamma gamla speceriaffär på Vallgatan. Se
nare utbildade han sig till rörmokare och arbetade som 
sådan under några år hos firman Granström och Söner, 
sedermera GIAB. Fram till 1974 verkade Andersson 
som rör- och anläggningsarbetare vid Gatukontorets 
VVS avdelning. Sistnämnda år flyttade han in i det då 
nybyggda Kommunhuset på Sundsgatan, där han fram 
till sin bortgång tjänstgjorde som vaktmästare och allt i 
allo. Hans tekniska kunnande, lättsamma sätt och ser
viceanda gjorde honom hart när oumbärlig i Kommun
huset, där han av alla uppskattades som en synnerligen 

god kamrat, som verksamt bidrog till en positiv och arbetsbefrämjande atmosfär. Under 
ungdomsåren var idrotten ett av hans stora intresse och som Kokhuspojk var det naturligt
vis bandysporten han ägnade sig mest åt. Redan i pojkåren väcktes hans musikintresse och 
han var en av medlemmarna i "Folkans" populära orkester som under Thore Perssons 
kunniga ledning svarade för dansmusik av hög klass på Folkets Park under 1940-1950 ta
len. Andersson var medlem i kamratföreningen "Gamla Kokhusare" och hyste stort in
tresse för sin hemstad och dess utveckling. Fritiden ägnade han till stor del på sitt som
marställe i Bohuslän. 
Inträdde i Gillet 1972. 
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Glasmästaren Einar Hellman, född den 20 juli 1906 i 
Vänersborg, där han avled den 9 augusti 1989. Redan 
1920 då han slutat sin skolgång startade han tillsam
mans med sin broder Vänersborgs Glasmästeri Hellman 
& Co, en firma som under mer än 60 år och alltfort upp
skattas och respekteras för stort kunnande och god ser
vice inom glasmästeribranschen. Einar Hellman tillhör
de den gamla hederliga hantverkarstammen, som gav 
fläkt och färg på Lilla Vassbottens industriområde. 
Idrotten låg honom i hågen sedan ungdomsåren. Inom 
roddsporten nedlagde han under många år ett uppskat
tat och framgångsrikt arbete både som aktiv roddare, le
dare och tävlingsfunktionär. Han deltog flitigt i Skid
klubbens aktiviteter och motionerade ofta och flitigt vid 
den gamla skidstugan och anläggningen på Katrinedal, 
som han varit med om att skapa. 
Inträdde i Gillet 1929. 



F förrådsarbetaren Arne Johansson, född den 26 maj 
I 907 i Vänersborg, där han avled den 22 september 
1989. Efter genomgången skolutbildning erhöll hans an
ställning vid A.F. Carlssons Skofabrik, som han blev 
trogen intill nedläggningen 1969. Därefter innehade han 
under ett tiotal år anställning som förrådsarbetare vid 
FO-staben i Vänersborg. Redan som ungdomsklubbist i 
SSU var han livligt intresserad av samhällsfrågor och 
deltog aktivt och framgångsrikt i föreningslivet. Han 
var bland annat en av bildarna av Blåsuts Bandyklubb 
och av Blåsuts Cykelklubb. Han var även med om att 
starta och utveckla föreningen Blåsuts Sångare, där han 
under många år medverkade som bassångare. Han var 
medlem i Synskadades förening och verkade under 25 
års tid aktivt inom vår Hemvärnskår, vars verksamhe,t 
låg honom varmt om hjärtat. Vid sidan om sina före
ningsuppdrag ägnade Johansson sin fritid åt sommar
stugan i HäsingeboL 
Inträdde i Gillet 1959. 

F bagaremästaren Allan Johansson, född i Vänersborg 
den 20 september 1914, avled i Vänersborg den 24 sep
tember 1989. Redan efter slutad skolgång började Jo
hansson sin utbildning hos G. W. Anderssons Bageri på 
Kassaretorpet, som bagarlärling. Det var här som han 
lade grunden till sin yrkesskicklighet och sitt erkänt sto
ra kunnande inom bageriyrket. Han stannade kvar i 
Kassaretorpsbageriet till 1950 då han öppnade egen ba
gerirörelse i Vargön. Han var sedan ungdomsåren en 
sann idrottsvän och följde alltid med stort intresse våra 
lokala idrottsföreningars och idrottsutövares resultat 
och utveckling. Han var sedan bildandet medlem av Vä
nersborgs Idrottsförenings Vänner. 
Han inträdde i Gillet 1985. 
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F tegelbrännaren och pappersbruksarbetaren Helge Jo
sefsson, född den lO augusti 1909 i Vänersborg, där han 
avled den 7 december 1989. Efter slutad skolgång erhöll 
han anställnig vid Tenggrenstorps Tegelbruk, där han 
utbildade sig till tegelbrännare och verkade i den funk
tionen fram till 1964 då tegelbruket brann ned till grun
den. Därefter tjänstgjorde han som vaktmästare till Fri
tidsnämnden fram till 1969 då han tog anställning vid 
Vargöns Pappersbruk där han arbetade fram till sin 
pensionering. Plikttrohet och stor arbetsförmåga präg
lade hans gärning och hans personliga stil skaffade ho
nom många vänner. Helge Josefsson tillhörde de verkli
ga bandylegenderna och räknas som en av de allra 
främsta av vår stads många bandysöner. Han var med 
om att lägga grunden till den bandykultur som råder i 
Vänersborg och Västergötland och han bidrog på ett 
mycket verksamt och föredömligt sätt att göra Väners
borg till ett av vårt lands starkaste bandyfäste. 
Inträdde i Gillet 1959. 

Överstelöjtnanten Daniel von Sydow, född i Vänersborg 
den 24 februari 1909, avled i Täby den 7 januari 1990. 
Efter avlagd studentexamen vid Vänersborgs Läroverk 
1928, genomgick han Infanteriets officersaspirantskola i 
Linköping och därefter Kungl. Krigsskolan på Karlberg 
1930. 1931 befordrades han till fänrik i Livregementets 
Grenadjärers reserv. Under åren 1931-1932 genomgick 
han Bröderna Påhlmans handelsinstitut. Efter utiands
studier i England, Tyskland och Frankrike erhöll an
ställning vid Scankraft. På nyåret 1941 befordrades han 
tilllöjtnant på aktiv stat i Gotlands Infanteriregemente. 
Samma år befordrades han till kapten i regementet. Un
der åren 1955-1957 tjänstgjorde han vid Centrala 
Värnpliktsbyrån och från sistnämnda år verkade han 
som mobiliseringsofficer vid Kungl. Tygförvaltningen. 

1970 befordrades han till major inom armen och 1972 till överstelöjtnant. 
Inom det civila livet var von Sydow engagerad i samhällsbyggandet och innehade ett fler
tal förtroendeuppdrag såväl inom den borgerliga som den kyrkliga kommunen. Han var 
sedan 1945 medlem av Sällskapet D.B.V. i Visby och Frimurare sedan 1946. Han var inne
havare av Svärdsorden och hade erhållit Täby församlings förtjänsttecken i guld och Täby 
Kommuns förtjänstmedalj i samma valör. Daniel von Sydow hyste ett stort intresse, och 
nedlade ett förtjänstfullt arbete, inom den frivilliga skytterörelsen, ett intresse som väck
tes redan under skoltiden i Vänersborg. 
Inträdde i Gillet 1930. 
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F redaktören och riksdagsmannen Herbert Larsson, 
född i Vänersnäs den 2 februari 1909 avled i Vänersborg 
den 12 januari 1990. Efter slutad skolgång 1924 erhöll 
han anställning vid A.F. Carlssons Skofabrik, där han 
arbetade fram till 1939 då han blev chef för tidningen 
Ny tids Vänersborgsredaktion. I denna funktion verka
de han fram till tidningens nedläggning 1969. Redan un
der ungdomsåren väcktes hans intresse för samhällsfrå
gor och han anslöt sig redan 1926 till Socialdemokratis
ka partiet. Hela sitt vuxna liv ägnade han till stor del åt 
politiska och fackliga frågor och innehade under årens 
lopp en mängd poster inom arbetarrörelsens båda gre
nar. Han fullgjorde sina uppdrag med entusiasm och 
med en aldrig sinande energi. 1959 valdes han in i Riks
dagen, som han lämnade 1973. Under denna tid inneha
de han ett flertal tunga utskottsuppdrag, bland annat 
som ordförande i Riksdagens kulturutskott. Han var 
under många år ordförande i Norra Alvsborgs soc.dem. 
partidistrikt, för FCO (Vänersborgs fackliga Centralor
ganisation) numera LO-sektionen, Vänersborgs PRO 
avdelning och Norra Alvsborgs PRO distrikt. 
Inträdde i Gillet 1936. 

F Bankkamreren Per Elow född i Vänersborg den 6 juli 
1906 avled i sin hemstad den 17 januari 1990. Han avla
de studentexamen 1925 vid Vänersborgs läroverk och er
höll därefter anställning vid Wermlandsbankens dåva
rande kontor i Vänersborg. Inom denna bank arbetade 
han fram till 1930 då han vann anställning vid Väners
borgs Sparbank. 1942, då Sparbanken öppnade kontor i 
Brålanda, flyttade Per Elow dit som föreståndare för lo
kalk ontoret där och innehade denna befattning fram till 
pensioneringen 1971. Under sin tid i Brålanda innehade 
han ett flertal kommunala uppdrag, bland annat som le
damot av kommunalfullmäktige och vice ordförande i 
skolstyrelsen. Aven inom frivilligorganisationerna inne
hade han ett flertal uppdrag och verkade under många 
år som ordförande i Brålanda Röda Korskår och ställfö
reträdande hemvärnschef för Brålanda Hemvärnskrets. 
För sina insatser på olika områden erhöll Elow en hel 
del utmärkelser bland annat Patriotiska Sällskapets 
guldmedalj, Svenska Röda Korsets förtjänsttecken och 
Hemvärnets förtjänstplakett. Till hans fritidsintresse 
hörde även natur- och djurlivet och han verkade även 
som frilansreporter i vår lokaltidning. 
Inträdde i Gillet 1930. 
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F köpmannen Nils-Olof Gadde född i Vänersborg den 
27 juni 1915 avled i sin hemstad den 24 januari 1990. Ef
ter sin skoltid vid Vänersborgs Läroverk och genom
gången handelsskola arbetade han på sin faders firma, 
C.O. Gaddes Järnhandel, Eskilstunaboden, fram till 
1940 då han etablerade firman Gaddes Sport- och Vape
naffär. I god köpmannased och med specialkunskaper 
drev han framgångsrikt firman till en av de ledande 
inom regionen då det gällde fiske-jakt och vapenhandel. 
1975 överlät han firman. 
Nils-Olof Gadde var sedan ungdomsåren en hängiven 
natur- och djurälskare. Så snart tiden räckte till sökte 
han sig gärna ut i skog och mark. Sportfiske och fiske
vård låg honom varmt om hjärtat och hans erfarenheter 
och kunskaper inom dessa områden togs ofta i anspråk 
av olika fiskevårdsföreningar. Även motorsporten 
fångade hans intresse och han var en hängiven trafiksä
kerhetsarbetare. Han var aktiv inom hemvärnet och se
dan ungdomen engagerad i skytterörelsen. 
Inträdde i Gillet 1934. 

F arbetsledaren Charles Rutgersson, född den Il augus
ti 1903 i Vänersborg, där han avled den 13 mars 1990. 
Efter avslutade studier vid Vänersborgs Läroverk erhöll 
han anställning vid A.F. Carlssons Skofabrik, där han 
avancerade till chef för den speciella Kartongfabriken. 
Plikttroget, noggrann t och med stor yrkesskicklighet ge
nomförde han sin arbetsdag, som varade ända till fabri
kens nedläggning 1969. Hans stora fritidsintresse var 
den trivsamma, vackert belägna på en liten ö vid Gälle 
udde, sommarstugan, som han gärna vistades i under 
fritiden och som han varmt omhuldade. Hans vänsälla 
väsen skaffade honom många vänner bland vänersbor
garna. Han var medlem i Birger Sjöbergssällskapet. 
Inträdde i Gillet 1943. 



F lasarettsläkaren I var Wennerholm född den 17 juni 
1898 i Stockholm, avled i Vänersborg den 10mars 1990. 
Efter avlagd studentexamen i Stockholm påbörjade han 
sina medicinska studier i Stockholm och Uppsala, där 
han 1928 blev medicine licentiat. Under åren 
1928-1933 tjänstgjorde han som läkare vid Akademis
ka sjukhuset och därefter vid Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg fram till januari 1937 då han kom till Väners
borg som privatpraktiserande läkare. 1941 knöts han till 
lasarettet i Vänersborg, där han utnämndes tilllasaretts
läkare och chef för den då nyinrättade öronkliniken. I 
denna funktion fullgjorde han en beundransfull och fö
redömlig läkargärning fram till sin pensionering 1964. 
Hans rika erfarenhet, gedigna medicinska kunnande 
och hans engagemang inom sitt specialområde, togs i 
anspråk då han under åren 1964-1971 tjänstgjorde som 
konsultläkare vid lasarettet i Trollhättan. Ivar Wenner
holm var väl bevandrad i musikens värld och hans arbe
te med uppordnande! och katalogiseringen av Carl 
Munthes skivsamling på Vänersborgs museum, som 
omfattar ca 4.000 skivor, är av oskattbart värde. 
Inträdde i Gillet 1982. 

F rektorn Ernst Hedström, född den 22 juni 1902 i Vä
nersborg, avled i sin hemstad den 27 mars 1990. Efter 
avlagd folkskollärarexamen vid Göteborgs folkskolese
minarium började han sin långa lärarbana i Skee nume
ra Strömstads Kommun. Fallenhet för läraryrket, nog
grannhet och stor organisationsförmåga gjorde att han 
avancerade till rektor och skolchef i Strömstad. Sam
hällsbyggandet intresserade honom redan under ung
domstiden och under hans Strömstadstid innehade han 
ett flertal förtroendeposter, bland annat var han ordfö
rande i Strömstads Kommunfullmäktige. Hedström 
hyste en varm och engagerad känsla för sin födelsestad 
och då han 1967 gick i pension flyttade han med famil
jen till Vänersborg. Här återknöt han banden från upp
växttiden och följde med intresse och engagemang ut
vecklingen i kommunen. Han var under sin Väners
borgstid ordförande för Vänersborgs Statspensionärer. 
Inträdde i Gillet 1972. 

45 



46 

Ingenjören Alvar Harlitz, född i Västerås den 27 sep
tember 1908, död i Vänersborg den 24 april 1990. Han 
kom till Vargön 1922 och flyttade till Vänersborg 1938 
då han startade ingenjörsfirman Alvar Harlitz & Co AB 
i fabriken på Regementsgatan. Fabriken tillverkade 
svetselektroder och utförde svetsarbeten av olika slag. 
Senare koncentrerades verksamheten i fabriken på gju
teriprodukter. Alvar Harlitz deltog med stort intresse i 
stadens föreningsliv. Han tillhörde Frimurareorden, var 
medlem i stadens Fabriks- och Hantverksförening, 
Svenska Gjuteritekniska Föreningen, Värmländska 
Bergsmannaföreningen och I 17:s Kamratförening, Vä
nersborgsavdelningen. Under flera år verkade han som 
reseledare för Pensionärsföreningen Lilla Paris. 
Inträdde i Gillet 1966. 

Ingenjören Stig Boden, född i Vänersborg den 17 sep
tember 1914, avled i Johanneshov den 15 maj 1990. Ef
ter slutad skolgång erhöll han anställning vid C.O. Gad
des Järnhandel, Eskilstunaboden. Hans kundvänliga 
uppträdande, noggrannhet och personliga stil gjorde 
honom snabbt till en uppskattad och omtyckt försälja
re. Hans intresse för studier gjorde att han lämnade 
järnhandlarbranschen och genomgick ingenjörsutbild
ning. Erhöll därefter anställning vid Alfa Laval i Stock
holm, en anställning som han innehade fram till sin pen
sionering 1979. Under sin Vänersborgstid var Stig Bo
den engagerad i Sveriges Godtemplarungdom SGU. 
Han hyste stort intresse för idrott och ägnade stort in
tresse för cykelsporten där han med framgång represen
terade Cykelklubben Vänershof. 
Inträdde i Gillet 1955. 

F maskinisten Arne Werner, född den 12 januari 1912 i 
Vänersborg, där han avled den 18 maj 1990. Efter ge
nomgångna skolor vann han anställning vid Väners
borgs lasarett och arbetade där som maskinist, vaktmäs
tare och l :e hantverkare under hela 45 år. Prydlig, 
tjänstvillig och utrustad med ett till synes alltid glatt hu
mör, lyste han upp vardagen och tillvaron bland dem 
han kom i kontakt med. Under ungdomsåren var han en 
skicklig fotbollsspelare och representerade VIF under 
flera säsonger som centerforward i föreningens A-lag. 
Inträdde i Gillet 1958. 



F länsjaktvårdskonsulenten Olof Lundblad, född den 
18mars 1907 i Vänersborg, där han avled den 17 juni 
1990. Efter avlagd studentexamen vid Vänersborgs läro
verk 1926 genomgick han skogs- och jordbruksutbild
ning. Därefter brukade han Getbro gård i Bernsham
mar. 1952 tog Svenska jägarförbundet hans stora kun
nande i anspråk och senare tillträdde han tjänsten som 
länsjaktvårdskonsulent i Älvsborgs och Skaraborgs län. 
Denna tjänst innehade han till sin pensionering 1972. 
Olof Lundblad ägnade stort intresse åt samhällsfrågor 
och innehade bland annat förtroendeuppdrag som 
nämndeman både vid Trollhättans och Vänersborgs 
Tingsrätter. Redan under uppväxtåren och skoltiden i 
Vänersborg väcktes hans intresse för natur- och djurli
vet. Hans redan då rika kunskaper och hans förmåga att 
observera och kartlägga de olika arternas egenheter 
uppmärksammades och värderades. Med en till synes 
aldrig sinande energi arbetade han på att förbättra sam
spelet mellan människan och naturen och hans insatser 
inom sitt gebit har verksamt bidragit till den höga klass 
svensk jakt och jaktvård vunnit idag. 
Inträdde i Gillet 1928. 

F lektorn Torsten Tunqvist, född i Dals Ed den 31 de
cember 1907, avled i Bromma den 19 juni 1990. Elev vid 
Vänersborgs läroverk under åren 1922-1927, där han 
sistnämnda år avlade studentexamen. Därefter vann han 
inträde vid Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm, 
varifrån han utexaminerades 1931. Därefter verkade 
han som gymnastikdirektör vid olika skolor i Haparan
da, Luleå och Karlstad. 1952 flyttade han till Stockholm 
där han erhållit tjänst som lärare vid Folkskolesemina
riet. 1956 utnämndes Torsten Tunqvist tilllektor i gym
nastik vid Lärarhögskolan i Stockholm. 
Inträdde i Gillet 1929. 

Sida vid sida falla de, 
samlas allt fler och fler, 
somliga tidigt kallade, 
andra då sol gått ner. 

Skuggorna breda sig över dem, 
vilan är djup och lång. 
Nattliga vinden söver dem, 
susar sin vaggande sång. 
(Anita Hallden) 

S Gunnar Peterson 
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Styrelseberättelse 
Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avgiva följande be
rättelse för verksamhetsåret 1989. Gillets 84:e verksamhetsår. 

Gillet har under året varit samlat till Årsstämma den 19 april i skara
borgsbankens hörsal och till Högtidsstämma, Allhelgonadags afton den 
3 november i Odd Fellows lokaler. 

Vid Högtidsstämman tilldelades gillebröderna Ivar Andersson, Len
nart Björkman, Thomas Ekstedt, Bengt Hagberg, Ingemar Johansson, 
Rolf Johansson, Gunnar Josefsson, Sven Josefsson, Lars-Göran Kihl
ström, Carl-Axel Lindberg, Karl Enar Lindgren, Carl-Axel Magnusson, 
Nils Magnusson, Rune Patriksson, Bengt Olof Sjöström, Göran Ahlin, 
Bertil Carlsson, Anders Eriksson och Lars Lind Gillets 25-årstecken. Av 
dessa var Lennart Björkman, Rolf Johansson, Carl-Axel Magnusson, 
Göran Ahlin och Lars Lind närvarande. 

Gillebrodern och tillika Gilleskrivaren Carl-Viking W ahlin tilldelades 
Gillets medalj. 

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden varjämte annat 
samråd ägt rum. 

Styrelse och beredningsnämnd har därjämte varit samlade till arbets
sammanträde för iordningställande av arkiv och för skötsel och tillsyn 
av trädgården runt Gillets lokaler. 

Gillets Årsskrift har utkommit med sin 58:e årgång. 
Vid årets slut hade Gillet nära 900 medlemmar. 
Gillets ekonomiska ställning och fondernas förvaltning framgår av 

granskningsmännens berättelse. 
Inom sig har styrelsen för innevarande arbetsår utsett till Andre Ål

derman Stig Larsson, till Gilleskrivare Carl-Viking Wahlin, till Kassa
fogde Kjell Thernquist, till Gillevärd Evert Lundborg, till Krönikör Hå
kan Lind samt till bisittare Mauritz Björnberg och John-Olov Ericsson. 

Vänersborg den 18 april 1990 

Sven Lind Stig Larsson Sten Sahlin 

Kjell Thernquist Evert Lundborg Mauritz Björnberg 

Carl-Viking Wahlin 
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Årsbokslut 1989 
Resultaträkning 
Intäkter 
Försäljning konstmappar ............ . 
Försäljning övrigt .................. . 
Medlemsavgifter ................... . 
Ränteintäkter Gillet ................ . 
Ränteintäkter Fonder ............... . 
Övriga intäkter .................... . 

Balansräkning 
Tillgångar 
Kassa, postgiro, bank 

3.810,-
0,-

55.925,-
31.380,53 
24.228,26 
4.800,-

120.143,79 

Kostnader 
Kostnad årsskrift 40.355 
avg annonsintäkt -16.400,-
Inköp konstmappar .............. o •• 

Lokalkostnad ..................... . 
Telefon och porto .................. . 
Sammanträdeskostnader ............ . 
Uppvaktningar mm ................ . 
Medlemsregistrering ..... o •• o •••••••• 

Annonsering ........ o •••• o ••••••••• 

Skatter Fonder ..................... o 

Övriga kostnader ......... o ••••••••• 

Årets överskott 

Skulder och eget kapital 

23.955,-
5.432,20 

50.512,00 
6.638,00 
3.()70,90 
4.523,-
7.937,-

870,40 
2.024,-
70597,00 

112.559,50 
7.584,29 

120.143,79 

Gillet .............................. 318.504,03 
Fonder ............................ 281.170,09 

Diverse skulder ........ o • o • • • • • • • • • • 320955,-

Diverse fordringar .................. 17.150,-
Eget kapital Fonder ................. 304.045,03 
Eget kapital Gillet ..... o ••••••••••••• 279.824,09 

616.824,12 616.824,12 

GRANSKNINGSBERÄTTELSE 

Undertecknande, som utsetts att granska Vänersborgs Söners Gilles räkenskaper och för
valtning för 1989, får efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse. 

För uppdragets fullgörande har vi tagit del av Gillets samt dess fonders räkenskaper och 
styrelsens berättelse samt i övrigt företagit de granskningsåtgärder vi ansett nödvändiga. 
Någon anledning till anmärkning föreligger ej beträffande de till oss överlämnade hand
lingarna, bokföringen, inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande Gillets för
valtning. 

Med anledning härav tillstyrker vi full ansvarsfrihet för den tid granskningen avser. 

Vänersborg den 12 april 1990 

Åke Gillberg 
Granskningsman 

Mats Niklasson 
Granskningsman 

49 



V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLES 
MEDLEMMAR 
t.o.m. 30/6 1990 

HEDERSLEDAMOT 

Janson, Olov, Kamrer, Vänersborg 

MEDLEMMAR 

Födelse- Inträ-

år desår 

ABELSSON, ROLF, Vänersborg ............................. . 1954 86 
ABRAHAMSSON, LENNART "T ARREN", Kungshamn ....... . 1927 83 
ABRAHAMSSON, ÅKE, Fritidsledare, Vänersborg ............. . 1948 87 
ADOR, HANS, Personaldirektör, Växjö ...................... . 1935 75 
AHLBERG, ANDERS, studerande, Vänersborg ............... o. 1966 80 
AHLIN, ANDERS, Vänersborg ständig medlem ................ . 1965 78 

*AHLIN, GÖRAN, Ingenjör, Vänersborg ständig medlem ........ . 1944 58 
AHLIN, LENNART, fd. Bilskolechef, Trollhättan ............ o •• 1916 54 
AHLIN, ULF, Vänersborg ständig medlem .................... o 1968 78 

*AHLM, ALLAN, Järnhandelsbiträde, Vänersborg .............. . 1923 58 
AHLM, SUNE, F skeppn.chef, Vänersborg .................... . 1912 87 
AHLSTRÖM, P ÅR, Representant, Sigtuna .................... . 1952 82 
ALEXANDERSSON, HANS, Naturvårdsassistent, Vänersborg ... . 1948 75 
ALFREDSSON, LARS, Vänersborg ......... o o •••••••••••••••• 1956 76 
ALMGREN, BOO, Kapten, Göteborg .......... o ••••••••••••••• 1908 (43)76 
ALMQVIST, DICK, Polisassistent, Vänersborg ................ . 1947 88 

* ALMSTRÖM, NILS OLOV, Provinsialläkare, Kungälv ... o o •••••• 1910 55 
AM GÅRD, GUNNAR, Vänersborg .......................... . 1907 82 
AM GÅRD, KARL-ERIC, Kommunalarbetare, Vänersborg ...... . 1940 74 
ANDER, STIG, F.kommissarie, Vänersborg ................... . 1913 87 

*ANDERSSON, ARNE, Yrkesvalslärare, Vänersborg ............ . 1917 43 
ANDERSSON, ARNE, Verkstadschef, Vänersborg .......... o ••• 1923 80 
ANDERSSON, BO, Ingenjör, Örebro ........... o •••••••••••••• 1940 74 
ANDERSSON, BO, Vaktmästare, Vänersborg ................. . 1957 88 
ANDERSSON, CHRISTER, Fil.mag. Vänersborg .............. . 1945 55 
ANDERSSON, DAVID, Angered ............................ . 1966 89 

*ANDERSSON, ERIC, Assistent, Vänersborg ................ o ••• 1915 51 
ANDERSSON, GLENN, Elektriker, Trollhättan ............... . 1946 84 
ANDERSSON, JAN, Leg. veterinär ......................... o. 1951 89 
ANDERSSON, JENS, Vänersborg ........................... . 1912 83 
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ANDERSSON, JOHAN, Vänersborg ......................... . 
ANDERSSON, JOHN, Maskinchef. .......................... . 
ANDERSSON, HÅKAN, Vänersborg ......................... . 
ANDERSSON, HÅKAN, Sjukvårdare, Trollhättan ............. . 
ANDERSSON, KARL-ERIK, Bankdirektör, Vänersborg ........ . 
ANDERSSON, KARL-GUSTAV, Representant, Uddevalla ...... . 
ANDERSSON, CARL-OTTO, Vänersborg .................... . 
ANDERSON, JOHN, studerande, Vänersborg ................. . 
ANDERSSON, CENNY, Ingenjör, Vänersborg ................. . 
ANDERSSON, KURT, Typograf, Vänersborg ................. . 

*ANDERSSON, LARS, Glasmästare, Vänersborg ............... . 
ANDERSSON, LENNART, Posttjänsteman, Vänersborg ........ . 
ANDERSSON, MARCUS, Vänersborg ....................... . 
ANDERSSON, KENT, Köpman, Vänersborg .................. . 
ANDERSSON, LENNART, Vänersborg ...................... . 
ANDERSSON, LENNART, Telearbetare, Vänersborg .......... . 
ANDERSSON, NILS, Vänersborg ............................ . 

*ANDERSSON, NILS, Disponent, Göteborg ................... . 
**ANDERSSON, RAGNAR, fd. Köpman, Vänersborg ............ . 

ANDERSSON, RAGNAR, Köpman, Hjo ..................... . 
ANDERSSON, ROLF, Mellerud ............................. . 
ANDERSSON, STIG LENNART, Brandinspektör, Vänersborg ... . 

*ANDERSSON, STIG, Socialvårdschef, Vänersborg ............. . 
ANDERSSON, STIG, Mätningsbiträde ....................... . 
ANDERSSON, STIG, Herr, Vänersborg ...................... . 
ANDERSSON, SVEN GUNNAR, Redaktör, Åkersberga ........ . 
ANDERSSON, TOMMY, Affärsbiträde, Vänersborg ........... . 
ANDERSSON, TOMMY, Ingenjör, Vänersborg ................ . 

* ANDERSSON, TORSTEN, Byrådirektör, Vänersborg ........... . 
ANDERSSON, WOLMAR, Verkst.montör, Vänersborg ......... . 
ANDOLF, NILS, F. lasarettsläkare, Vänersborg ................ . 
ANDREASSON, HUGO, Tjänsteman, Vänersborg ............. . 
ANDREEN, ANDERS, Järnhandlare, Vänersborg .............. . 
ANDREEN, HÅKAN, Frändefors ............................ . 
ANDREN, HELGE, Köpman, Göteborg ...................... . 
ANGSEUS, TAGE,I:epolisinspektör, Vänersborg ............. . 
ANKARTOFT, BENGT, Verktygstekniker, Vargön ............. . 
ANKARTOFT, JAN, Elektriker, Vargön ...................... . 
ANKARTOFT, PATRIK, Elektriker, Vargön .................. . 
ANKARTOFT, STAFFAN, Kock, Nora ....................... . 
ANKARTOFT, STURE, Överingenjör, Trollhättan ............. . 

*ARVEBLAD, KARL, Maskinist, Vänersborg .................. . 
ARVIDSON, BENGT, Skötare, Vargön ....................... . 
ARWIDSSON, GÖSTA, Distriktschef, Hudiksvall .............. . 

*ARWIDSSON, UNO, Expeditionsassistent, Vänersborg ......... . 

1977 
1953 
1946 
1949 
1925 
1935 
1923 
1972 
1963 
1940 
1930 
1945 
1973 
1944 
1926 
1950 
1912 
1915 
1919 
1928 
1947 
1932 
1918 
1924 
1936 
1928 
1950 
1950 
1914 
1927 
1908 
1913 
1938 
1942 
1914 
1924 
1942 
1942 
1964 
1960 
1936 
1912 
1949 
1921 
1927 

83 
74 
83 
85 
82 
76 
83 

85 
83 
80 
59 
88 
83 

81 
80 
79 
82 
53 
35 
76 
80 
88 

45 
70 
87 
83 
75 
83 

55 

83 
82 
82 
68 
82 
66 
75 
90 
90 
90 
90 
90 
61 
75 
81 
60 
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* ASPMAN, ARNE, Elektriker, Vänersborg ..................... . 
ASPÖGÅRD, NILS OLOF, Hovmästare, Vänersborg ........... . 

*BACK, EVERT, Expeditionsvakt, Vänersborg ................. . 
BACK, HENRIK, Vänersborg ............................... . 

BACK, INGVAR, Rörmontör, Vänersborg .................... . 
*BACK, JAN, Sjukvårdare, Vänersborg ........................ . 

BACK, ROGER, Fotograf, Vänersborg ....................... . 
BARTHOLMES, MICHAEL, Ingenjör, Vänersborg ............ . 
BECKMAN, ÅKE, Rektor, Vänersborg ....................... . 
BEHRNS, RAGNAR, Överskötare, Vänersborg ................ . 
BENGTSSON, PATRIC, studerande, Vänersborg .............. . 
BENGTSSON, ROLF, Faktor, Vänersborg .................... . 
BERG, CHRISTIAN, Vänersborg ............................ . 

*BERG, GUNNAR, Boktryckare, Vänersborg ................... . 
BERGH, GUNNAR, Civilekonom, Göteborg .................. . 
BERG, HÅKAN, Faktor, Vänersborg ......................... . 
BERG, LARS, Vänersborg .................................. . 
BERGER, ANDREAS, Vänersborg standig medlem ............. . 

*BER GER, GUNNAR, Ingenjör, Vänersborg standig medlem ..... . 
*BERGER, HARRY, Disponent, Vänersborg ................... . 
BER GER, MAGNUS, Vänersborg standig medlem .. ............ . 
BER GER, MAX, Vänersborg standig medlem .................. . 
BERGER, ORV AR, Tandläkare, Vänersborg .................. . 

*BERGLUND, GÖSTA, Sjöingenjör, Malmö ................... . 
*BERGMAN, KARL-ERIK, Ingenjör, Nol ..................... . 

BERGSTRÖM, JOHAN, Vänersborg ......................... . 
BERGSTRÖM, RAGNAR, Vänersborg ....................... . 
BERGSTRÖM, REINHOLD, fd. Byråchef, Vänersborg ......... . 
BERNER, JONAS, Vänersborg .............................. . 
BERNER, KARL-ÅKE, Bilförsäljare, Vänersborg .............. . 
BERNLIN G, OLLE, Advokat, Vänersborg .................... . 
BERNTSON, BERNT, F. stationsinspektor, Vänersborg ......... . 

*BERRMAN, GÖSTA, Ämneslärare, Göteborg ................. . 
BERZEN, SVEN, Platschef, Vänersborg ...................... . 

*BIEL, GÖSTA, Direktör, Lerum ............................. . 
BILLENGREN, LARS, Köpman, Vänersborg .................. . 
BIÖRKKVIST, CARL-MARTIN, f Krim.kommissarie, Vänersborg 
BJARNELL, KARL ERIK, Lantbrukare, Vänersborg ........... . 
BJERSTAF, LARS, Vänersborg ............................. . 
BJÄRUDD, HENRY, F.spec.lärare, Vänersborg ............... . 
BJÖRENDAHL, LARS, sekreterare, Vänersborg ............... . 

*BJÖRKMAN, LENNART, sjukvårdsdirektör, Vänersborg ....... . 
BJÖRNBERG, HÅKAN, Fil.kand., Vänersborg ................ . 

*BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamr ., Vänersb. Bisittare i styrelsen .. . 
*BJÖRNBERG, SVEN, Polisman, Vänersborg .................. . 
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1920 
1932 
1918 
1964 
1932 
1934 
1956 
1957 
1928 
1910 
1965 
1934 
1968 
1920 
1957 
1944 
1967 
1974 
1943 
1904 
1967 
1970 
1937 
1920 
1930 
1950 
1942 
1914 
1969 
1942 
1922 
1916 
1910 
1926 
1911 
1938 
1918 
1918 
1940 
1914 
1945 
1923 
1954 
1927 
1929 

59 
83 
55 
79 
73 
63 
83 
89 
89 
66 
78 
76 
68 
53 
88 
68 
68 
76 
55 
54 
76 
76 
72 
43 
48 
80 
80 
80 
82 
79 
89 
82 
43 
84 
46 
75 
85 
83 
76 
87 
88 
65 
77 
54 
54 



BJÖRNBERG, THOMAS, Civilingenjör, Vargön ............... . 
*BJÖRNDAHL, KARL-ERIK, Bokbinderimästare, Vänersborg ... . 
BLIXT, BENGT, Maskinmästare, Uddevalla ................... . 
BLOMGREN, ERIK, Vänersborg ............................ . 

*BLOMGREN, GUNNAR, Stenhuggarmästare, Vänersborg ...... . 
BLOM GREN, HANS, stenhuggare, Vänersborg ................ . 
BLOMGREN, LARS, Fritidsassistent, Vänersborg .............. . 
BLOM GREN, MATS, Vänersborg ........................... . 
BLOMGREN, SVEN, Professor, Vänersborg .................. . 
BOBERG, GUSTAV, Stud, Vänersborg ....................... . 
BO BERG, MARKUS, Stud, Vänersborg ....................... . 

*BODEN, SIGVARD, Ingenjör, Nors borg, ständig medlem ....... . 
*BODEN, STIG, Ingenjör, Johanneshov ständig medlem ......... . 
BONDE, LEIF, Museitekniker, Vänersborg .................... . 

*BORG, EINAR, Handlande, Vänersborg ...................... . 
*BRIGELIUS, GUNNAR, Direktör, Åsa ....................... . 
BROCKNER, KURT, Skellefteå ............................. . 
BROMS, KARL-ALFRED, Vänersborg ....................... . 
BUG LER, RONALD, Kamrer, Skövde ........................ . 
BÄCKSTRÖM, BERTH, Åkeriägare, Vänersborg .............. . 
BÄCKSTRÖM, GUNNAR, Åkeriägare, Vänersborg ............ . 
BÄCKSTRÖM, EMIL, studerande, Vänersborg ................ . 
CARLEN, BENGT, Vargön ................................. . 
CAPING, BENGT, Lagman, Vänersborg ...................... . 
CEDER, BERNT, Telearbetare, Vänersborg ................... . 
CEDERGREN, STIG, Gävle ................................ . 

*CEDERHOLM, ÅKE, Direktör, Uddevalla .................... . 
CEGRELL, LENNART, Herr, Vänersborg .................... . 
CLAESSON, STIG, Försäljare, Vänersborg .................... . 

*DAFGÅRD, BENGT, Arbets!. Trollhättan ständig medlem ...... . 
DAFGÅRD, GUNNAR, Direktör, Källby ..................... . 

*DAFGÅRD, HENRY, fd. Köpman, Vänersborg ................ . 
*DAHL, LENNART, Bergsingenjör, Gävle ..................... . 
*DAHLGREN, ARNE, Byrådirektör, Vänersborg ............... . 
DAHLGREN, EBER, Apparatskötare, Vänersborg ............. . 
DAHLGREN, LEIF, Banktjänsteman, Vänersborg ............. . 

*DAHLLÖF, AXEL, Affärschef, Göteborg ..................... . 
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innehavare av gillets medalj (1975) ..... o ••••••••••••••••••••••• 

SALANDE R, HÅKAN, Doktor, Vänersborg ... o •••• o •• o •••••••• 

SALONEN, ARVID, Studerande, Vänersborg ............ o o ••••• 

SALONEN, EMIL, Studerande, Vänersborg ..... o ••••• o •••• o ••• 

SALONEN, LARS, Tandläkare, Vänersborg ..... o •••••••• o •• o •• 

SALONEN, OSKAR, Vänersborg . o. o •••••••••••••• o •••••• o •• o 

SALONEN, RISTO, Snickarmästare, Vänersborg ....... o ••••• o o. 

SALONEN, VÅINÖ, Snickarmästare, Vänersborg .. o •••• o ••••••• 

SAND, NILS, OLOF, Köpman, Vänersborg ............. o •••• o • 

**SANDBERG, NILS, Biblioteksråd, Göteborg ......... o o •• o •• o •• 

SANDELMARK, EINAR, Avdelningschef, Vargön ... o ••••• o o ••• 

*SANDSTEDT, GUSTAF ADOLF, Kyrkoherde, Vänersborg . o •••• 

SANDSTRÖM, LENNART, Advokat, Vänersborg ............. . 
SCHELIN, HERBERT, Ingenjör, Uddevalla .............. o ••••• 

SCHÖNDELL, BENGT, Produktionschef, Uddevalla .... o ••••••• 

SIGURDSSON, SVEN, Skadeinspektör, Hisings-Backa ..... o •••• o 

SILJEVALL, FOLKE, Försäljare, Trollhättan ................. . 
SILJEVALL, VALDO, Ingenjör, Lilla Edet ....... o ••••••••••••• 

SJÖÖ, INGVAR, Säkerhetschef, Trollhättan ........... o •••••••• 

SJÖÖ, CARL-GÖRAN, Snickare, Trollhättan ................. . 
SJÖÖ, LEIF, Ingenjör, Göteborg ............................. . 
SJÖÖ, STIG, Ingenjör, Göteborg ...................... o ..... . 

1947 
1933 
1905 
1967 
1923 
1908 
1938 
1906 
1945 
1946 
1940 
1920 
1916 
1937 
1940 
1932 
1922 
1957 
1910 
1936 
1910 
1945 

1913 
1939 
1980 
1977 
1948 
1987 
1913 
1911 
1933 
!9ll 
1910 
1909 
1923 
1907 
1923 
1925 
1925 
1924 
1930 
1957 
1932 
!918 

69 
60 
66 
82 
55 
83 

71 
31 
79 
58 
58 
76 
79 
84 
90 
90 
84 
85 
84 
83 
86 
50 

36 
85 
87 
87 
81 
89 
89 
85 
76 
34 
78 
62 
81 
75 
77 
82 
74 
74 
84 
76 
76 
69 
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SJÖBERG, LEIF, Göteborg o 00 o o o o o o o. o o o o oo o 00 o o o o o o o 00 o o o o o 1922 79 
*SJÖSTAD, OLOF, Elektriker, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1933 52 
SJÖSTAD, LEIF, Elektriker, Vänersborg o 00 o 00 o 00 o o o o o o o 00 o o o o o 1958 81 
SJÖSTAD, LENNART, Ingenjör, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1956 81 
SJÖSTRAND, CHRISTER, Civilingenjör, Hisings-Backa o o o o o o o o o 1943 79 

*SJÖSTRAND, ERNST, Sjukvårdare, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o o 1917 58 
*SJÖSTRÖM, BENGT-OLOF, Köpman, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o 1922 65 

SJÖSTRÖM, JAN, Köpman, Vänersborg. o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o 1930 77 
SJÖSTRÖM, ROLF GEORG, Golvläggare, Vänersborg o o o o o o o o o o 1926 87 

*SKAGSTEDT, MELKER, fdo Byrådir., Vällingby o o o o o o o o o o o o o o o 1914 45 
SKOOGH, FRANK, Hälsingborg o o o o 00 00 00 o 00 o o 00 o o 00 o 00 o 00 o o 1926 80 
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o o 1937 69 

*SKOOGH, LARS-OLOF, Trafikmästare, Vänersborg o o o o o o o o o o o o 1925 58 
SKOGLUND, ANDERS, Trollhättan o. o o o o. o o o o o o o o o o o o o. o o o o o 1953 83 
SKÖLDEBORG, KARL-AXEL, Billackerare, Vänersborg o o o o o o o o 1927 62 
SMITH, BJÖRN, Överläkare, Vänersborg o o o o o o o o o o o o. o o o. o o o o o 1932 83 

*SOHLBERG, ALLAN, Köpman, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o. o. o o 1918 50 
SPETZ, PER-GÖRAN, Verkmästare, Vänersborg o o o o o. o o o o o o o o. 1925 70 
STALFORS, TOMAS, Vänersborg . o 00 00 00 o o. o o o o. o o o o o .. o .. o o 1948 83 
STENBERG, ARNE, Vänersborg o o. o o o o ..... o o 00 o o o o o o. o o 00 o o 1933 82 
STENBERG, RAGNAR, Försäljare, Vänersborg o. o o o. o o o o o o o o o o 1916 67 
STENSTRÖM, BERNT, Direktör, Falkenberg o. o o o o o o o o o o o o o o o o 1908 71 
STENSTRÖM, GÖRAN, Pol.mag., Göteborg o o o. o. o o o o o o o o o o o o o 1939 74 

**STENSTRÖM, LARS, l :ste Länsassistent, Vänersborg o o o o o o o . o o . 1905 30 
STENSTRÖM, ROLF, TV-tekniker, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o o 1937 76 

*STERNER, NILS, Direktör, Farm.lic., Malmö o o o .. o o o. o o o o o o o o o 1922 41 
*STERNER, SVEN-AXEL, Taxeringsdir o Vänersborg o o. o o o o o o o o. o 1923 47 
STJERNDAHL, HARALD, Agronom, Vänersborg o o o o. o o o o o o o o o 1915 81 
STRAND, ROLAND, Trollhättan o o. o 00 o o 00 o 00 00 o 00 o 00. o 00 o o o o 1908 77 
STRANDBERG, BERTIL, Köpman, Vänersborg o o o o o o o o o o o. o o o. 1921 75 
STRANDBERG, CARL-ERIC, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o. o o. o o 1931 75 
STRIVE, STAFFAN, Styrman, Vänersborg o o. o o o. o o o o o o o o o o o o o o 1960 85 
STRÖM, PER, Kommunalråd, Motala o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o. o o o o 1920 76 
STRÖM, RAGNAR, Civilingenjör, Rönninge .. o o o o o o o o o o o o o o o o. 1939 82 
STRÖM, SÖREN, Redaktör, Vänersborg o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o. 1934 67 
STRÖMBERG, REINE, Fastighetschef, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o 1936 88 
STÅLHEIM, IVAN, Representant, Vänersborg o. o o o. o o o o o o o o o o o 1927 83 
STÅLHEIM, RUNE, Direktör, Trollhättan o. o o o o o o o. o o o o o o o o o o o 1925 80 
SULTAN, JAN, Verkmästare, Vänersborg o o o o o. o o o o o. o o o o o o o o o. 1934 84 
SUNDELIUS, BJÖRN, Mellerud o o o 00 .. o o 00 o o o o o o o o o 00 o. o. o o o o 1940 82 
SUNDELIUS, CLAS, Ingenjör, Vänersborg o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o 1936 75 
SUNNERDAHL, HANS, Herr, Vänersborg o o o o o o o. o o ... o o o o o o o 1942 85 
SUNNERDAHL, SVEN-OLOF, Reparatör, Vänersborg o. o o o o o o o o 1938 79 

*SUNNERDAHL, VILGOT, l :s te Mätare, Vänersborg o o . o o o o o o o o o 1908 51 
SVANBERG, GÖST A, Civilekonom, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o o 1924 84 
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SVANBERG, HENRIK, Studerande, Vänersborg ................ 1966 84 
SVANBERG, MARTIN, Ingenjör, Vänersborg .................. 1962 84 
SVANBERG, PER-OLOF, El.ingenjör, Vänersborg .............. 1952 85 
SVANBERG, PER OLOF, Målarmästare, Vänersborg ............ 1937 79 
SVANBERG, SÖREN, ELmontör, Vänersborg .................. 1946 85 
SW AREN, BENGT, Kontraktsprost, Vänersborg ................ 1904 73 
SW AREN, STEN, f.d. Landstingsdirektör, Vänersborg ........... 1906 70 
SVEDUNG, MIKAEL, studerande, Vänersborg ................. 1964 88 

*SVENSSON, ALF, Direktör, Vänersborg ....................... 1923 48 
SVENSSON, ANDERS, Doktor, Linköping .................... 1944 79 

*SVENSSON, ARNE, Elektriker, Vänersborg .................... 1916 43 
*SVENSSON, BENGT, Representant, Vänersborg ................ 1932 64 
SVENSSON, EVERT, Vällingby .............................. 1916 86 
SVENSSON, JOHAN, Göteborg, sttindig medlem ............... 1975 76 

**SVENSSON, LARS, Dövlärare, Vänersborg .................... 1910 36 
SVENSSON, LARS, Civilingenjör, Söderköping ................. 1950 76 
SVENSSON, LARS-GUNNAR, Vänersborg .................... 1952 80 
SVENSSON, LENNART, Vänersborg ......................... 1952 80 
SVENSSON, OLLE, Vänersborg .............................. 1920 80 
SVENSSON, PER, Fritidsledare, Vänersborg ................... 1953 63 
SVENSSON, PETER, Göteborg ständig medlem . ................ 1972 72 

**SVÄRD, TAGE, Helsingborg ................................. 1910 35 
*SVÄRD, YNGVE, Eldare, Skärhamn .......................... 1916 42 
SÖDERBOM, LARS-ÅKE, Målare, Vänersborg ................. 1954 81 
SÖDERHOLM, KARL-GUSTAF, Ombudsman, Vetlanda ........ 1939 85 
SÖDERSTRÖM, LEIF, Vänersborg ...................... ; .... 1960 84 
SÖDERSTRÖM, STIG, Postförman, Vänersborg ................ 1940 83 
SÖDERSTRÖM, SVEN, Postmästare, Vänersborg ............... 1933 83 
SÖDERSTRÖM, PER ARNE, Kamrer, Vänersborg .............. 1933 66 
SÖLVELING, INGOLF, Skogsmästare, Varberg ................ 1922 82 

*TAUBE, EDVARD, Greve, Länsombudsman, Ljungskile ......... 1916 46 
**TAUBE, FREDRIK, Greve, Kommendör, Stockholm 

ständig medlem ............................................. 1909 35 
TENGBERG, GUNNAR, Vänersborg .......................... 1944 69 
TENGBLAD, SVANTE, Ekonomichef, Vänersborg .............. 1953 87 

*THERNQUIST, KJELL, Redovisn.konsult, Vänersborg Kassafogde 1939 50 
**THERNQUIST, OLE, fd. Handelsträdg.mäst., Vänersborg. 

Innehavare av gillets medalj (1976) ............................. 1911 30 
*THUNBERG, GUNNAR, Föreståndare, Vänersborg ............. 1922 55 
THUNBERG, SVEN, Kommunalarbetare, Vänersborg ........... 1935 79 

*THUNBLAD, ARNE, Vaktmästare, Vänersborg ................ 1915 55 
*TIBBLIN, ARNE, Posttjänsteman, Vänersborg ................. 1925 51 
*TIBBLIN, BERT, Direktör, Främmestad ....................... 1930 61 
*TIBBLIN, LENNART, Arbetsledare, Alingsås .................. 1935 61 
TIBBLIN, RONNY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ............. 1954 76 

67 



*TIDSTRAND, ERIK, Murare, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
TID STRAND, HARR Y, Bankkamrer, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o 
TIDSTRAND, LENNART, Kamrer, Alingsås o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
TINGDAHL, LENNART, Överstelöjtnant, Skövde o o o o o o o o o o o o o o 
THORELL, SUNE, Ekonomiassistent, Uddevalla o o o o o o o o o o o o o o o o 
THORNELL, NILS, Bandirektör, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
THUFVESSON, ALLAN, Servicechef, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o 
THUFVESSON, ANDERS, Studerande, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o 
TORNBERG, LARS, Representant, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o . o o o 
TORNBERG, PETER, Vänersborg o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o 

**TULLBERG, INGE, Avdochef, Brommaständig medlem o o o o o o o o o 
**TUNQVIST, TORSTEN, Lektor, Bromma o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

TUR TELL, LARS, Byggnadsingenjör, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o 
TVIKSTA, INGEMAR, Herr, Vänersborg. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
UGGLA, ERIK T:SON, Kammarherre, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o. 
ULLDAHL, Conny, Distributör, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ULLDAHL, ÅKE, Badmästare, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o 
ULLGREN, SIXTEN, Konstruktionschef, Göteborg o o o o o o o o o o o o o 
ULVEGÄRDE, DAG, Pol.mago, Kullavik o o o o o o o o o o o o o o .. o o o o o o 
WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
WADELL, LEIF, Köpman, Göteborg o o o o o o o o o o o 00 o o o o 00 o o o o o o o 
WADMAN, DAG, Banktjänsteman, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o o 
W AD MAN, INGWAR, l :e byråsekreterare, Vänersborg o o o o o o o o o o 
W AHLIN, BJÖRN, Distr.överläk. Vänersborg o o o o. o o o o o o o o o o o o o 

*W AHLIN, CARL-VIKING, Köpman, Vänersborg Gilleskrivare o o o 
W AHLIN, JACOB, Vänersborg o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o. o o 
WALLIN, ROLAND, Målare, Vänersborg o. o o o o o o o o o o o o o o. o o o o 
W AHLIN, TORKEL, Docent, Vänersborg o o o o. o o o o o o o o o o. o o. o o o 
WALLTIN, STEN-ÅKE, Redaktör, Vargön o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o 
WASSENIUS, SVEN, Tandläkare, Vänersborg o o o o o o o o o o. o o o o o o o 
WEDHAM, SVEN-ERIC, fdo Brandchef, Vänersborg o o o o o o o o o o o o 
WEGRAEUS, BJÖRN, Stud. Åmål. o o o o o o o o. o 00 o o o o o o o o o o o o o o o 
WEGRAEUS, ERIK, Turistdirektör, Åmål o o o o o o o o o o o . o o o o o o . o o 
WEGRAEUS, FREDRIK, Stud. Åmål o o. o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o 

*WEINSTOCK, ERLING, Direktör, Farsta o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
WEISS, ANDERS, l :e Byråsekreterare, Kvissleby o o o o o o o o o o o o o o o o 

*WELANDER, GÖSTA, Bitr. Länspolismästare, Järfälla o o. o o o. o o o 
*WELANDER, STEN, Kronofogde, Trollhättan o o o o o o o o o o o o o o o o o 
WELEN, LARS, Studerande, Vänersborg o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o . o 
WELEN, PER, Studerande, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o 
WENNBERG, LENNART, Kontrollant, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o 
WENNBERG, YNGVE, Telearbetare, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o 
WENNERBERG, HENRIK, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
WENNERBERG, LARS, Advokat, Vänersborg o o o o o o o o o o o o o o o o o 
WENNERHOLM, IVAR, F.lasarettsläkare, Vänersborg o o o o o o o o o o 
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1907 
1909 
1936 

1955 
1924 
1922 
1963 
1934 
1973 
1905 
1907 
1942 
1933 
1906 
1956 
1931 
1919 
1941 
1943 
1940 
1949 
1920 
1942 
1932 
1960 
1930 
1943 
1937 
1927 
1913 
1969 
1940 
1965 
1916 
1940 
1935 
1939 
1965 
1960 
1951 
1934 
1948 
1916 
1898 

53 
69 
76 
85 
88 
80 
83 
82 
75 
75 
18 
29 
80 
85 
70 
88 
87 
75 
69 
89 
83 
80 
69 
85 
51 
71 
82 
85 
90 
77 

78 
82 
83 
82 
42 
66 
61 
61 
73 
73 
75 
79 
85 
85 
82 



WENNHAGE, PER, Studerande, Vänersborg ................ o •• 

WENNHAGE, ÅKE, Revisor, Vänersborg ..................... . 
*WERNER, ARNE, l :e Hantverkare, Vänersborg ............... . 
*WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg ................. o ••• 

WERNER, BENGT, Ingenjör, Vänersborg ................. o ••• 

WERNER, BO, Vårdare, Vänersborg ..................... o •••• 

WERNER, LARS, Studerande, Vänersborg .................... . 
WERNER, SVEN, Civilingenjör, Borås ....................... . 

*VESSBY, SIGVARD, Linjearbetare, Vänersborg ............... . 
VESSBY, SVEN-OVE, Fastighetsskötare, Frändefors ........... . 
WESTERBERG, BERTIL, Malmö ... o •••••••••••••••••••••••• 

WESTERBERG, BO, Ingenjör, Vänersborg ................ o •••• 

WESTERBERG, JACK, Målaremästare, Vargön ........ o ••••• o • 

WESTERBERG, LARS, Brandmästare, Vargön ................ . 
WESTERBERG, PER-OLOF, Chaufför, Vänersborg .. o •• o •••••• 

VESTERLUND, STIG, Produktionschef, Vänersborg ........... . 
WESTERLUND, ÅKE, Kamrer, Trollhättan ................... . 
WESTHALL, HÅKAN, Kronofogde, Vänersborg ........... o ••• 

WESTHALL, SVEN, Ingenjör, Vänersborg ................ o •••• 

**WETTERLUNDH, SUNE, Verkst.direktör, Malmö .......... o ••• 

WIBERG, ERIC, F.domänintend. Vänersborg ................. . 
*WIDQVIST, LARS-OLOF, Kontrollant, Vänersborg ............ . 
WIDQVIST, STEFAN, Ämneslärare, Karlstad ...... o ••••••••••• 

WIDQVIST, ULF-GÖRAN, Utbildn.konsulent, Stockholm ...... o 

WIKNER, ALFRED, New York .............. o ••••••••••••••• 

VILGEUS, LASSE, Skyddsingenjör, Vänersborg .... o ••••••••••• 

WULF, ERIK, Civilekonom, Lerum .............. o •••••• o •• o. o 

*WULF, KURT, Direktör, Vänersborg ... o •••••••••••••••••••••• 

WAERN, FREDRIK, Lantmästare, Vargön ....... o ••••••• o ••••• 

W ÅDDING, ÅKE, Överingenjör, Vällingby ...... o ••••••••••• o • 

WÅLLERSTEN, STIG-GÖRAN, Lärare, Vänersborg ... o •• o •• o •• 

VÅNERSTAM, STIG, Förs.chef, Brastad ................. o •• o. 

*WÅRNE, ORV AR, Kontorist, Trollhättan ..................... . 
YBRING, ELOF, Täby ..................................... . 
ZETTERBERG, CHRISTER, Näringslivssekr., Vänersborg. o •••• o 

*ZETTERBERG, KARL-GUSTAV, Servicemontör, Vänersborg .... 
ZETTERBERG, SVEN OLOF, Vänersborg ....... o ••••••• o ••••• 

*ÅBERG, BERTIL, fd. Brukstjänsteman, Vargön ............... . 
*ÅBERG, FOLKE, Lagerchef, Vänersborg ..................... . 
ÅBERG, GERT-OLOF, Byggnadssnickare, Vänersborg ......... . 
ÅBERG, GUNNAR, Fritidschef, Vänersborg .................. . 
ÅBERG, JOHAN, Karlstad ................................. . 

* ÅBERG, SVEN OLOF, Tjänsteman, Vänersborg ............... . 
ÅGREN, TORSTEN, Brukstjänsteman, Vänersborg ........ o •••• 

*ÅKESSON, NILS-ERIK, Överstelöjtnant, Halmstad ............ . 

1966 
1923 
!912 
1925 
1935 
1936 
1956 
1952 
1917 
1944 
1917 
1940 
1924 
1928 
1923 
1915 
1950 
1938 
1945 
1904 
1912 
1919 
1948 
1943 
1899 
1943 
1950 
1903 
1943 
1918 
1947 
1918 
1928 
1916 
1945 
1917 
1950 
1900 
1920 
1958 
1930 
1966 
1923 
1903 
1922 

80 
80 
58 
60 
86 
72 
77 
77 

52 
84 
76 
76 
90 
81 
77 
77 
80 
74 
75 
28 
87 
58 
83 
83 
66 
88 
63 
63 
89 
88 
90 
87 
53 
83 
88 
64 
64 
55 
55 
74 
75 
84 
61 
69 
46 
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*ÅSTRÖM, HELGE, fd. Poliskommissarie, Vänersborg .......... . 
ÄNGERMARK, WILHELM, Antikvarie, Uddevalla ............ . 
ÖSTERHOLM, LAGE, Ingenjör, Vänersborg .................. . 
ÖSTLING, HARRY, Verkstadsarbetare, Vänersborg ............ . 

Antal medlemmar 897 

• tilldelad 25-årstecknet. 
•• tilldelad 50-årstecknet. 

1902 
1924 
1933 
1920 

42 
85 

72 
74 

För att underlätta arbetet med medlemsförteckningen ombedes gillebröderna att till Gillet 
anmäla ev. ändring av adress, titel, m.m. under adress 
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Vänersborgs Söners Gille 
Göran Hagborg, Södergatan 2 A 
462 34 Vänersborg 



V ÄNERSBORGS SÖNERS GILLE 1988 
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LIND, SVEN, f.d. Disponent, Förste Alderman, 1980 (1966) 
LARSSON, STIG, Direktör, Andre Alderman 1985 (1974) 
W AHLIN, CARL-VIKING, Banktjm. Gilleskrivare 1985 (1972) 
THERNQUIST, KJELL, Redov.konsult, Kassafogde (1974) 
LUNDBORG, EVERT, Köpman, Bisittare 1968 (1968) Gillevärd 
SAHLIN, STEN, j. d. Direktör, Bisittare 1985 (1962) 
BJÖRNBERG, MAURITZ, Kamrer, Bisittare, 1980 (1980) 
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult, Ersättare, 1980 
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare, Ersättare, 1980 

Beredningsnämnd 

GILLESKRIV AREN 
LUNDBORG, EVERT, Köpman 
ERICSSON, JOHN-OLOV, Tandläkare 
SKOOGH, GUNNAR, Byggmästare 
AHLIN, GÖRAN, Ingenjör 
BERGER, GUNNAR, Ingenjör 
SALONEN, LARS, Tandläkare 

LIND, SVEN, f.d. Disponent 
SAHLIN, STEN,j.d. Direktör 

Årsskriftsnämnd 

W AHLIN, CARL-VIKING, Banktjm. 
LIND, HÅKAN, Jur.kand. 
HAGBORG, GÖRAN, Redov.konsult 

Räkenskapsgranskare 

GILLBERG, ÅKE, Förste expeditionsvakt 
NIKLASSON, MATS, Kriminalinspektör 

LUNDBORG, ERIC, Köpman, Ersättare 
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GILLETS ÅLDERMÄN 
stadskassören Ferdinand Hallberg 
Direktören Edwin Andersson 
fd. Fältläkaren Karl Gustaf Cedergren 
Borgmästaren Bertel Hallberg 
Landskamreraren Gunnar Hjorth 
Länspolischefen Erik Sahlin 
Kamreraren Olov Janson 
f.d. Disponenten Sven Lind 

1905-1920, 
1921-1935, 
1936-1941, 
1942-1953 
1954-1964, 
1964-1973 
1973-1979 
1980-

Gillets styrelse leddes till 1933 av en ordförande, detta år infördes beteckningen förste 
ålderman samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fingo sina nuvarande titlar. 

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 
I V ÄNERSBORGS DÖTTRARS GILLE. 

l :a åldermor Mary Janson 2:a åldermor Inga Lisa Sundefors 
Kassafogde: Gerda Ström 
l :a gilleskrivare Anita Svanberg 2:e gilleskr. Anita Nilsson 
Värdinnor: Britta Carlsson Ingrid Blomgren 

Elvy Eriksson Maj-Britt Mellqvist 
Ersättare: Birgitta Robertsson Greta Brorson 
Beredningsnämnd: Britta Carlsson Ingrid Blomgren 

Birgitta Högström Ruth Eriksson 
Anita Svanberg 

Ersättare: Elly Åberg 
Arkivarie: Maj-Britt Mellqvist 
Adventskommitte: Carin Arvidsson Gerda Ström Alva Öberg 
Siffergranskare: Sigrid Westerlund Margit Andersson 
Ersättare: Olga Falk Birgit Skoogh 
Krönikör: Greta Brorssson 
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LÅNAKLOKT 
TILL VILLA!BOSTADSRÄTT 

STADSHYPOTEK TAR INGAAVGIFTER FöR: 

a·-
~~~~~~nwa~ 

Q·

Q·-

Ta inte första bästa lån, utan jämför alltid med 
Stadshypotek. 

Du kan spara tusenlappar på att ta ditt lån för 
köp ochfeller renovering av villa eller bostadsrätt 
i Stadshypotek. 

Tala med närmaste Stadshypotek. 

j St~dsiJypotel< 
~~·lli~ VASTGOTA-DAL 

Box 136, Edsgatan 11C, Vänersborg. Telefon 0521-13800. 

stadshypotek - Sveriges största långivare till bostäder 
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1 ,, 

ATEL]EN MED FARG 

SIXTEN FASTH 

Tel. 13475 

Vänersborg 

f l 

r t 
FOTO • PASSBILDER • ID • KORT 
Edsgatan 19 C 

Tel. 0521 - 140 34 
Sundsgatan 7 B Vänersborg 

AFFÄREN DET SVÄNGER OM!!! 

0521-14700 



Vid behov av 
eldningsolja ring 
0521/157 11 

Bertil Johanssons Oljor 
Lilla Botered, 462 00 Vänersborg 

draganordningar 
för personbilar 

VBG PRODUKTER AB 
BOX 1216 
462 28 VÄNERSBORG 
TEL. 0521/18060 
TELEX 42050 VBGPROD S 

Vattenproblem? 
Med våra nya metoder och 30-åriga erfarenhet kan vattenfrågan lösas 
snabbt i berg- och jordlager. Pumpanläggningar utföres. Gratis 
konsultationer. 

Svensk 
Maskinborrning AB 
Industrigatan 11, 461 37 TROLLHÄTTAN 
Telefon: 0520/339 30, 366 20. 
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VANERSBORGS MALERIAFFAR 
Verkstaden Sundsgatan 37 

Vi utför under ansvar alla slag av 

~LNINGSARBETEN 

Nybyggnader Reparationer 

När det gäller bilköp 
Gör som de flesta 
Välj Ford hos 

• . . . 
Företaget med kunden i focus. 

Tel.11225 

-Särande samarbete på 160 orter-

ENDA FRISTAENDE RIKSOMFATTANDE MAKLARFORETAG 



•• 

MALMSTROMS 
ur guld • vänersborg 

Din Guldbutik i Trestad 
Edsgatan 21 Vänersborg 

företagarens nära 
rådgivare och samtalspartner 

Västkustens Fiskhall AB 
Sundsgatan 7 

Kök 
Bostad H. Fock 

, E. Fock 

Telefon 1 05 60 

Tel. 112 12 
Tel. 20210 
Tel. 10314 

Dagligen färsk fisk 

SKALDJUR - KONSERVER - DELIKATESSER 
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En Saab 
känns 

alltid ny 

VÄNERSBORG -Tel 0521/190 00 
Kör lite säkrare. Kör 5aab 900. 

Allt i TEGEL 

AB TENGGRENSTORPS 

TEGEL 
Tel. 11011 - 16550. 462 01 Vänersborg 

Vi ger personlig service 

Redovisningsbyrå.n 
SÖDERGATAN2,VÄNERSBORG 

GöRAN HAGBORG 

Tel. 0521/603 90 

KJELL THERNQUIST 

Tel. 0521/608 55 



Gillebröder l 
Drick mer vatten - Oxygenvatten 

AB SUNDOX. Box 234, S-462 23 Vänersborg. Tel. 0521-14180 

Konica Z-up 80. De mänga möjligheternas kamera, 
utrustad med bl.a. motorzoomobjektiv 40-80 mm, 
autofocus, seriefotograferings- och dubbelexponerings
möjligheter och databakstycke. 2.695:-

Nu 1.995:· 

exP-ert@ 
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Andersson, Larsson & Co 
V ÄNERSBORG - Telejon 610 40 

TRÄVAROR HYVLERI 

Byggnadsmaterial Snickerifabrik 

Papp, Spik, Masonite m. m. för byggnadsändamål 

Eldningsoljor 

ZETTERBERGS SKOAFFÄR 

Edsgatan 29 Vänersborg Tel. 101 76 

REKOMMENDERAs 

Vi har svarat för trycket av årsskriften 
(59:e året i följd) 

CARLSSONS TRYCKERI 

Kyrkogatan 21 • Box 134 • 462 22 Vänersborg 
Telefon 0521-620 25 • Telefax 0521- 191 19 



\,,\f' 
'Il 

MATMARKNAD 
Månd-Fred 9-19 lörd 9-16 Sönd 11-16 

Sundsgatan 15 
tel. 19055 

INTERSPORI 
Vänersborg ~~~ng~gf_t~~:o6 

AHLINS 
TRAFIKSKOLA 

Torpavägen 22 • 462 36 Vänersborg • Tel. 0521·10366 
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Föreningsbanken - landets enda medlemsägda 
bank. 

DIN BANK! 

Föreningsbanken l 
Sundsgatan 5, Vänersborg Tel. 0521-63090 

Kvinnan med stil och smak väljer 

Kungsgatan 7 Tel. 100 86 

VOLVO 

Johannesbergsvägen l, Tel. 05211121 00 
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ÖNS KE 
BUTIKEN 

Gösta Gillberg AB 
Vänersborg. Tel. 0521-10253 

Vänersborgs Museum 
är ett av Sveriges äldsta landsortsmuseer. Det öppnades för allmänheten 
1891 och har bl a ett mycket stort museihistoriskt värde. Museet speglar 
en gången tids uppfattning om ett museums roll, nämligen att besökaren 
inte bara skulle lära, han skulle också uppleva och känna skönhet och 
andakt. 
Byggnaden innehåller märkliga samlingar, som afrikanska fåglar, nordis
ka djur, västsvensk forntid, egyptiska gravfynd, Birger Sjöberg-rum, Jo
hanna Brunsson-vävnader, porslin, polismuseum m m. 

Museet är väl värt ett besök - Välkommen! 

Öppet tisd.-sönd. 12-16- fri entre. 

Älvsborgs Länsmuseum 
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Med Juristerna 
bakomryggen 
blirdet 
rätt och riktigt 

~ l ~s tern~ 
Sparbanken Väst 
Mer an bank for pengarna 

VL-RESOR 
SPECIALRESOR AR VAR SPECIALITET! 

BEKVÄMA TURISTBUSSAR MED AIRCONDITION TOALETT o. VIDEO 
Vi "skräddarsyr" resor för grupper mellan 10-71 personer efter behov och önskemål t. ex. 

• FÖRETAGSRESOR 0521 • SPORT· OCH ~ 
• FÖRENINGSRESOR • IDROTTSRESOR A 
• GRUPPRESOR 620 70 • HANDIKAPPRESOR W 

Du är alltid välkommen att prata bussresor med oss! ~ 

'Il VÄNERSBORGS 
VI. liNJETRAFIK 

Bo• JOlO, 462 OJ V ÅNERSBOiltG 

ltPMSION 
28 CE 6591 
FSQ färg·TV med text-TV 
28 tums farg-TV med den 
plana,fyrkantiga FSO-blld
rutan och med f]arrkontroll 
Eurokontakt for anslutn1ng 
av VIdeo och RGB mgång 
for hemdator. FJarrkontrol 
len kan styra både TV och 

Telefax 65130 
Mobiltfn 010-

370360, 370361 
370362, 370363 
370364, 371089 

huvudfunktionerna hos 
Ph1lips videobandspelare 
Upp till 40 TV-kanaler kan 
farinstallas for snabbval 

Bättre TV-bild. Från Philips igen. 
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ogo HUSHÖRNAN 
Att välja rätt fastighetsbyrå 

är början till en bra affär 

g SKARABORGS 0521·12800 VA"" N ERSBORG 0o0 MÄKlAREN Sundsgatan 25 

Låt oss ta hand om ditt hus - det ger resultat 

Vänersborgs Stuveri AB 
Vänersborgs hamn - i nyckelposition vid Vänern 

SKEPPSSTUVERI- SPEDITION 
UTHYRNING A V TRUCKAR • HJULLAST ARE 

TILLSATSUTRUSTNINGAR 

0521-142 50 

Gillebröder ekiperar sig bäst hos 

EDSGATAN 14 VÄNERSBORG TEL 104 14 
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SERVICE OCH INSTALLATION INOM 
RÖR, VENTILATION OCH PLAT, 

TILL VETTIGA PAISER! 

GIAB 
GRANSTRÖMS INSTALLATIONS AB 

HOLMÄNGENs INDUSTRIOMRÅDE TEL. VÄXEL 180 90 

PK BANKEN 

PKPrivat 

PKFöretag 

KUNGSGATAN 9 
VÄNERSBORG 
Tel. 0521/18005 

Den här annonsen är alldeles för 
liten för att tala om hur bra vi är ... 
kom in till oss istället skall vi visa 
dig vad vi kan inom reklamen ... 

Regementsgatan 29, 462 32 Vänersborg, Tel. 0521/61690 



NYBYGGNAD • OMBYGGNAD • TILLBYGGNAD 
REPARATIONER • UTHYRNING 

Industrigatan 5, Vänersborg. Tel. 0521/60100. 

"Små nog att bry oss om. 
Stora nog att ha resurser." 

skaraborgsbanken 
VÄNERSBORG ---

Bok- och Pappershandeln 
i centrum 

- Din Bokiabutik 
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Förstklassiga 
Välsmakande 
Konditorivaror 

Edsgatan 12 B - Tel. 101 10 

KÖKSINREDNINGAR 
från Ballingslöv 
ochKvänum 

HUSHÅLLSMASKINER 
från Electrolux, 

SVARVARGATAN 4 
Torpa Industriområde 

•• 

••• också hos 
Handelsbanken. 
Vänersborg 
tel. 0521/12010 

Tel. 0521/120 00 
VÄNERSBORG 



Gåvor av värde 
finner Ni bland vår utsökta 
sortering i guld· och silver· 
arbeten samt matsilver 

Vänersborgs Guld AB 

Edsgatan 18 V ÄNERSBORG Tel. 102 26 

När Du skall sälja huset 
Kontakta: 

Mäklarkonsult LENNART HANSSON 
Drottninggatan 18, Tel. 197 40 

BLOIIOGRAI' interflora® 
THERNQUISTS BLOMSTERHANDEL EFTR. 

Box 235, Edsgatan 16, 462 01 Vänersborg 
Telefon 0521-100 63, 622 20 
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KYL - FRYS - TV ÄTTMASKINER - PLASTBÅ TAR 
köper Ni bäst och billigast hos 

SPARKOP · 
Skyttegatan 5- Tel. 613 50 Tel. 172 16 

Bärgningstjänst 
Vänersborg 

Allt för kontoret 
finner Du hos 

Bärgning och service 
dygnet runt 

Tel. 0521114800, 15522 

UNO·X Bensinstation 
Frändeforsvägen 

Alla slags bilreparationer 

Konfac 
Kontors-Utrustning i Vänersborg AB 

Tenggrenstorpsvägen 15, 462 03 Vänersborg 
Tel. 0521-12130 



God mat hos 

''Pärlans'' nya Gatukök 
Belfragegatan 29, Vänersborg 

NY MODERN BILANLÄGGNING 
l BÄBERG 

FLER OCH FLER VÄLJER SIN BIL HOS 

BI.9MfRMAIU(S/ 
VÄNERSBORG • TROLLHÄTTAN • 

Strand Hotell 
Service inriktat med trevliga rum • Rum med egen toalett bad och 
dusch • Telefon på samtliga rum • Frukost, kaffe serveras • Goda 
parkeringsmöjligheter • Trevligt läge och humana priser. 

Innehavare: 
Karin Larsson 

Adress: 
Hamngatan 7 
462 33 Vänersborg 
Tel: Växel 13850 
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Alla kända märken köper du hos 

-,V-Fyndet 
~änersborg Trollhatlan Trollhatlan 

HANDLA BEKVÄMT - HANDLA BILLIGT 
Tog gärna bilen, vi hor gott om PARKERINGSPLATSER 

Väl mött hos PIL-HALLEN 
Tel. 109 44 

Duellvägen 8, Vänersborg 

Allt i TV, RADIO och STEREO 

Vänersborg • Edsgatan 20 • Tel. 10311 



~ IDIU\IHIOOlm IlLa !ID 
ELINSTALLATIONER AV LAG- o. HÖGSPÄNNING 
SERVICE AV INDUSTRIER och JORDBRUK m.m. 

VIDARE LAGERFÖRSÄLJNING AV HUSHÅLLSMASKINER 
FAB. SIEMENS SAMT ELEKTRO-HELIOS 

TEL. 0521·206 52, V ARGON 

J&zutssons ..9/ntik- och J<onsthandel 
ANTIKVITETER Kungsg. 3 KOPER • 
KONST 462 33 Vänersborg SILJER Medlom av 

MDBLER Tel. 0521-192 35 VIRDE!C>Aft Sveriges Konst- och 
Bost. 0521·606 48 nR Antikhandlareförening 

( Andreens ~) 
en modern järn- o. maskinaffär 

0521-621 50 
Vänersborg 

Svarvaregatan 2, Torpa industriområde 
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Anteckningar 
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